ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

Samen staan we sterker!
Met dit motto begonnen we vorig jaar de Algemene Beschouwingen. Als we terugkijken zien we dat
ook het afgelopen jaar veel in Aalten is bereikt, ondanks de economisch slechtere tijd die achter ons
ligt. Wij namen met anderen samen onze verantwoordelijkheid. Het college heeft flink geïnvesteerd
en zo voor werkgelegenheid gezorgd. Afgelopen tijd kwam bijvoorbeeld het Centrumplan voor Aalten
tot een afronding en kwam een complex huurwoningen gereed op het Ds van Dijkcomplex in
Dinxperlo. Ook hebben wij nu onze reserveringen en aanpak van de drie transities, wmo-zorg,
jeugdzorg en participatie, goed in beeld. Aalten wordt door onverdachte buitenstaanders geprezen
om zijn sociale beleid.
We mogen de voorzichtige conclusie trekken dat wij langzaam uit de economische crisis komen. De
woningverkoop, de bouw en ook de consumptieve uitgaven stijgen weer. Er is weer optimisme. Bij
optimisme horen ook ambities. De CDA fractie heeft volop ambities. Aalten is een gemeente die in
allerlei vergelijkingslijstjes zeer positief naar voren komt. Daar zijn we trots op. We willen dat wij met
zijn allen, Raad en College, nieuwe uitdagingen oppakken. De wereldproblemen stoppen niet bij de
grens bij Aalten. Binnenkort zullen wij als gemeente vluchtelingen ontvangen op AZC Groot Deunk.
Wij zien dit als een opdracht aan de hele gemeenschap van Aalten deze tijdelijke inwoners te helpen
bij het begin van hun re-integratie in onze samenleving.

De begroting: een andere opzet?
Begroting 2016 toont een klein overschot. Daarbij zijn de financiële reserve en het
weerstandsvermogen voldoende. De meerjarenramingen voor 2017 en verder vertonen echter
tekorten. Wij verwachten van u de creativiteit en de besluitvaardigheid om ook in de komende jaren
met een sluitende begroting te komen.
In de afgelopen jaren hebben we in de begroting veel gewerkt met voorzieningen, met name op het
terrein van de drie transities. Dit was nodig, maar nu de transities goed uitpakken, wordt het tijd om
minder ‘aparte potjes’ aan te houden en te streven naar een grote algemene reserve. Ook is de
afgelopen crisistijd het gebruik geweest om nieuw beleid bij voorkeur vast te stellen bij de begroting.
Maar nu moet het wat ons betreft mogelijk zijn om het hele jaar door nieuw beleid vast te stellen.
Wij zijn benieuwd naar uw visie hierop en gaan over dit onderwerp graag in discussie met de raad.
VRAAG 1.

Woonlasten blijven laag
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Daarbij is het ons en uw streven om de woonlasten laag te houden. Ook daarin bent u geslaagd.
Aalten is een gemeente met een van de laagste woonlasten van Nederland. De stijging van de
woonlasten blijft in 2016 opnieuw beperkt tot 3%. Een compliment van ons, omdat u ervoor kiest om
de 5 ton overschot uit de afvalinzameling terug te geven aan de burgers. Zo beloont u goed gedrag
bij het scheiden van het afval en houdt u de geldstromen transparant.

De krimp en zijn gevolgen ….
Vorig jaar noemden wij het opvangen van de krimp een speerpunt in het beleid. De gevolgen van de
krimp worden steeds duidelijker. Naast het schrappen in de woningvoorraad en de verkleining van de
winkelgebieden merken we nu ook dat het onderwijs de gevolgen gaat ondervinden. De gemeente
Aalten heeft samen met de andere Achterhoekse gemeenten beleid tegen de krimp ontwikkeld. We
mochten afgelopen tijd meerdere malen meemaken dat de Achterhoek ten voorbeeld werd gesteld
aan andere regio’s.

… Maar kansen blijven benutten
U hebt flink gestreept in de woningcontingenten en ook plannen ontwikkeld om het winkelgebied
van Aalten en Dinxperlo te verkleinen. U vindt ons hierbij aan uw zijde, mits u wel kansen en
mogelijkheden blijft benutten. Het structuurfonds is een instrument om kansen en mogelijkheden te
benutten en de openbare ruimte te revitaliseren. We denken onder meer aan het oude postkantoor
aan de Peperstraat en aan de Dijkstraat in Aalten en aan de Hogestraat in Dinxperlo. Er zijn nu al
positieve voorbeelden. Een prachtig voorbeeld zijn de plannen van Beele Engineering om zijn bedrijf
uit te breiden op Stationslocatie Zuid in Aalten. Terecht dat dit onlangs in de raad met taarten werd
beloond!

Het buitengebied
Het buitengebied verdient! Is een slogan die wij graag hanteren. Omdat bedrijven in het
buitengebied tot onze economische dragers behoren. Daarom moet er ruimte zijn voor agrarische
ontwikkelingen maar ook bijvoorbeeld voor kleinschalige bedrijvigheid in leegstaande
bedrijfsgebouwen. De bewoners maken de buurtschap! Het buitengebied verdient ook onze steun
omdat juist hier de sociale samenhang groot is alsook de bereidheid om samen de schouders eronder
te zetten. We zagen onlangs weer met hoeveel eigen inzet en eigen geld de bewoners van IJzerlo hun
Dorpshuus gerealiseerd hebben. Juist in tijden van krimp moet de leefbaarheid van de kleine kernen
en het platteland overeind blijven. Daarom moet het ook mogelijk blijven om hier te gaan wonen.
Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied komt eraan. Het CDA zou graag zien dat in het
Bestemmingsplan Buitengebied woningsplitsing mogelijk blijft. Ook woningbouw moet mogelijk
blijven. Wij vragen van u als College flexibliteit bij de inzet van de wooncontingenten VRAAG 2.

Participatie
Participatie wordt steeds belangrijker. De samenleving is er steeds meer van doordrongen dat het
voor ieder medemens belangrijk is om op zijn/haar manier mee te mogen/kunnen doen in de
samenleving. De overheid wil dat de samenleving deze manier van denken en handelen steeds meer
integreert in het dagelijks leven. De afgelopen decennia is de samenleving gewend geraakt aan een
overheid die nieuwe plannen en inzichten financiert. Vanwege de vergrijzing, teruglopende
inkomstenbronnen en meer zorgbehoefte is de overheid niet meer bij machte om alles te
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financieren. Er wordt daarom weer meer een beroep gedaan op de samenleving zelf. Men moet zelf
creatief denken en handelen en meer omzien naar elkaar.
Het CDA gelooft dat de Aaltense samenleving hier zeer zeker toe in staat is. Echter de gemeente
heeft hierbij een faciliterende rol en ook een beschermende rol naar de mensen die dat nodig
hebben. Hierbij verlangen wij dat de professionele zorg vraaggericht werkt in plaats van
aanbodgericht. En dat u bij de aanbesteding mogelijkheden behoudt voor kleine zorgaanbieders om
zorg te leveren, hetzij op ZIN of PGB.

Werk als vorm van participatie
Iedereen moet meedoen, met zijn of haar mogelijkheden. Dat geldt zeker voor werk. De gemeente
moet volop inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (gesubsidieerde) arbeid aan te
bieden, en als dat niet mogelijk is, een zinvolle dagbesteding.
Een deel van die taken zal de gemeente in eigen beheer uitvoeren, een deel zal neergelegd worden
bij intergemeentelijke organisaties. Een bijzondere situatie is het transitieproces bij Hameland. Wij
hebben hierbij de volgende vragen.
We zitten midden in een besluitvormingsproces. Dat vraagt veel van de medewerkers van Hameland
véél, want er is voor hen veel onzekerheid. Heel wezenlijk is, dat u de Raad bij het hele
besluitvormingsproces betrekt. Wij noemen dat: meedenken aan de voorkant. Heel wezenlijk is ook,
dat bij intergemeentelijke ontwikkelingen op hetzelfde moment dezelfde informatie wordt versterkt
aan alle gemeenteraden en aan de medewerkers van Hameland. En dat ook de formulering van de
raadsvoorstellen op dit terrein dezelfde is. Wij vragen u om op dit terrein zo te handelen. VRAAG 3.

Kulturhusen en dorpshuizen: centra van participatie
Participatie speelt zich af op veel verschillende niveaus. Bij dagbesteding en activeren van ouderen
én jongeren kunnen talloze verenigingen een rol hebben. Te denken is aan ouderenbonden,
gezelligheidsverenigingen en sportverenigingen. De kulturhusen en dorpshuizen en ook
sportcomplexen kunnen daarbij centra van participatie zijn. Wij willen graag dat u met name
kulturhusen en dorpshuizen betrekt bij het opzetten van participatie-activiteiten. Bent u daartoe
bereid? VRAAG 4.

Sportverenigingen: geen bezuiniging
Het belang van sport is evident. Aalten kent een bloeiend sportverenigingsleven. Als gemeente
hebben wij op veel plekken gezorgd voor goede sportvoorzieningen. Sport moet voor ieder
bereikbaar zijn. Daarbij past geen bezuiniging, temeer omdat niet is vastgelegd hoe u wilt bezuinigen.
Wij als CDA zullen dan ook een amendement indienen om geen taakstellende bezuiniging op sport
uit te voeren en wij zullen daar ook dekking bij zoeken VRAAG 5.

Sportpark Zuid
Initiatieven van verenigingen of instellingen om samen te werken dienen beloond te worden. Want
niet alleen worden de participatie van mensen, de leefbaarheid en gezondheid bevorderd maar ook
acceptatie en tolerantie en begrip voor verschillen tussen mensen en omzien naar elkaar. Zo gaat
men de bevolkingskrimp creatief te lijf en kan men flexibel inspelen op wensen.
Een prachtig initiatief vinden wij de plannen van ten minste vijf sportverenigingen om op Sportpark
Zuid samen te werken en daarbij gebruik te maken van elkaars gebouwen en mogelijkheden. De
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eerste fase in de vorm van beachvolleybalvelden is al gereed. Wij wensen dat het College hier zijn
medewerking aan verleent. Wanneer kunnen wij een raadsvoorstel t.a.v. Sportpark Zuid tegemoet
zien? VRAAG 6.

Een overdekte rijhal?
Ruitervereniging De Hessenruiters heeft de hulp van de politiek ingeroepen. Een overdekte rijhal is
dringend gewenst zodat de leden hun sport goed kunnen beoefenen. De Ruitervereniging wil hier
zelf ook flink in investeren. Wij willen dat hier op korte termijn een goede oplossing komt. Wilt u
daaraan meewerken? VRAAG 7.

Vrijetijdseconomie
Vrijetijdseconomie is belangrijk. Zowel de dagrecreatie (bijvoorbeeld de vrijdagmarkt in Dinxperlo,
bezoek aan boekenstad/kunststad Bredevoort) als de verblijfsrecreatie op campings en in de
logiesverstrekkende bedrijven. Hierin is het laatste jaren veel geïnvesteerd. We denken onder meer
aan de realisatie van het Vestingpark en Parkzone Noord in Bredevoort, de aandacht voor 250 jaar
grenspalen in Dinxperlo en langs de hele grens, en aan talrijke informatieborden die zijn geplaatst.
We zijn er trots op dat het project Bredevoort gekozen is als een van de 13 kanshebber uit 56
aanmeldingen voor De Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. In december a.s. kunt u op dit project
stemmen en wij roepen iedereen op om dat te doen!
Er liggen op dit terrein dus nog vele kansen. Die kansen zijn ons in te pakken door samenwerking met
andere gemeenten en met onze Duitse buren.
VRAAG 8: Wilt u aanhaken bij het initiatief tot landschappelijk-toeristische ontwikkeling van de Oude
IJssel en Aa-Strang van Doesburg tot Gendringen-Voorst en verder in Duitsland richting BocholtVelen? Hoe gaat u dit aanpakken (projecten rond Brüggenhütte)?

Leader subsidiegelden
De EU stelt Leader subsidiegelden beschikbaar voor goede projecten die de Duits-Nederlandse
samenwerking bevorderen. Hierboven zijn al mogelijkheden genoemd. Er is ook al veel
samenwerking in euregioverband maar ook in het raadsledenoverleg Aalten-Bocholt. Onze vraag is
dan ook: Welke projecten gaat u samen met onze Duitse buren voordragen voor Leader projecten?
VRAAG 9.

Tenslotte….
Voorzitter,
Wij willen een compliment geven aan onze ambtenaren en aan uw College voor het vele werk aan
de begroting en voor de duidelijke beantwoording van de vragen. Wij rekenen ook voor 2016 weer
op een goede samenwerking met de gehele gemeenteraad, met uw College en met het ambtelijk
apparaat.
Wij wensen u in uw werk veel wijsheid en Gods zegen toe.
De fractie van het CDA, 30 oktober 2015.
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VRAGEN
1. Hoe staat het College en de Raad tegenover de wens van het CDA om beleid het hele jaar
door vast te stellen en daarbij minder met ‘aparte potjes’ –voorzieningen- te werken?
2. Wilt u als College wooncontingenten flexibel inzetten zodat wonen in het buitengebied
mogelijk blijft?
3. a. Wilt u bij de transities op het gebied van participatie en werk de medewerkers van
Hameland steeds tijdig informeren?
b. Wilt u bij de besluitvorming de raad zoveel mogelijk al bij de voorkant van het
besluitvormingsproces betrekken?
c. Wilt bij de intergemeentelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat de gemeenteraden op
hetzelfde moment dezelfde informatie krijgen en dat ook de raadsvoorstellen eenduidig zijn?
4. Wij willen graag dat u met name kulturhusen en dorpshuizen betrekt bij het opzetten van
participatie-activiteiten. Bent u daartoe bereid?
5. Wij als CDA willen een amendement indienen om geen taakstellende bezuiniging op sport uit
te voeren en wij zullen daar ook een dekking bij zoeken.
6. Wanneer kunnen wij een raadsvoorstel t.a.v. Sportpark Zuid tegemoet zien?
7. Wij willen dat hier op korte termijn een goede oplossing komt voor een rijhal voor de
Hessenruiters. Wilt u daaraan meewerken?
8. Wilt u aanhaken bij het initiatief tot landschappelijk-toeristische ontwikkeling van de Oude
IJssel en Aa-Strang van Doesburg tot Gendringen-Voorst en verder in Duitsland richting
Bocholt-Velen? Hoe gaat u dit aanpakken? (projecten rond Brüggenhütte.
9. Welke projecten gaat u samen met Duitse buren voordragen voor Leader projecten?
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