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Algemene Beschouwingen behorende bij begroting 2016
VVD Fractie Aalten
Geachte voorzitter,
Algemeen
Onze fractie wil u en uw ambtenaren danken voor het vele werk dat is verzet om de
begroting met meerjarenbegroting te presenteren en onze vragen te beantwoorden.
Onze fractie heeft gemeend de opzet van de Algemene Beschouwingen te beperken tot de
hoofdlijnen en hierbij de kritische noten te plaatsen.
Nederland is in beweging! De economie zit weer in de lift, de verkoop van woningen trekt
aan en de landelijke overheid heeft de begroting beter op orde. Desondanks zijn de
werkloosheidspercentages nog niet fundamenteel afgenomen.
Door de oorlogen in Afrika en het Midden Oosten is er een behoorlijke stroom vluchtelingen
op gang gekomen, waarvoor een plaats moeten worden gevonden. De opvang is niet meer
alleen voor Nederland een probleem, doch in feite geldt dit voor geheel Europa en de
gehele wereld.
Bij de presentatie van onze Algemene Beschouwingen voor 2015 hebben wij reeds onze
grote zorgen geuit hoe het in volgende jaren organisatorisch ingevolge de nieuwe
Participatiewet geregeld zou worden en ook hoe het financieel vanwege alle opgelegde
bezuinigingen, in de pas zou kunnen verlopen. Helaas moeten wij stellen dat wij, afgezien
van een enkel positief feit, wederom gelijk krijgen. Niet voor niets schreef de redacteur in zijn
commentaar in de Gelderlander “dat in Aalten het gebak volgend jaar wel eens op kon
zijn” Wij denken dat de redacteur die regelmatig op de raadsvergaderingen van de
gemeente Aalten aanwezig is, dat goed gezien heeft.
Financiën
Het jaar 2015 zal naar verwachting worden afgesloten met een tekort van ca. € XXXXXXX
ENORM TEKORT (bji u allen bekend) en voor het jaar 2016 verwachten wij en schrik
niet(!!!) een overschot van maar liefst ca. € 4.000. Van zulke verontrustende resultaten zijn
wij de afgelopen jaren tot en met 2014, gelukkig verschoond gebleven!!!
De jaren 2017 tot en met 2019 laten echter wederom tekorten zien, ondanks de dekking uit
de Stroppenpot en geen toevoegingen meer aan de reserve onderwijshuisvesting.
De dekking uit de Stroppenpot voor het tekort riooltarief van € 50.000,-- vinden wij principieel
onjuist, maar daar later over. De bovenvermelde cijfers zouden aanleiding moeten geven
waar mogelijk bezuinigingen te realiseren. In de begroting hebben wij daar nauwelijks iets
over gelezen. Wanneer denkt het college hier werk van te maken? Tja, alleen een nog in te
vullen bezuiniging op sport van € 10.000,--, zonder concrete voorstellen om dit te realiseren!
Dat is wat wij lezen.
De ingestelde reserves zoals de Stroppenpot en de Reserve Decentralisaties zijn hard nodig
om alle tegenvallers te dekken. Wij vragen ons af of deze reserves nog wel voldoende zijn??
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Het Coalitieakkoord 2014-2018 gaat uit van sluitende begrotingen en meerjarenbegrotingen
met een maximale (woon)lastendruk van 3 % per jaar. Ook valt te lezen op bladzijde 7 of
deze stelling gehandhaafd kan blijven. Is dit al een voorschot om de belastingtarieven de
komende jaren meer te verhogen dan 3 %???
Verbouwing Gemeentehuis
Onze fractie blijft erbij dat de verbouwing van het gemeentehuis met een begroting van
€ 2.058.000 en wat daar nog bij gaat komen zoals lift en inrichting, niet verantwoord was.
Maar ja, de gehele coalitie heeft het college een blanco cheque gegeven en zie hier het
resultaat! Het valt toch niet te pruimen dat met instemming van de gehele coalitie de gunning
van het gemeentehuis wordt gerealiseerd ondanks dat er een overschrijding is! Hoezo
rechtmatigheid en begrotingsdiscipline??? Op zijn minst had een extra krediet gevraagd
moeten worden voordat tot gunning kon worden overgegaan! Wij zijn zeer benieuwd naar de
berekeningen van de gunningen die ons beloofd zijn. De toelichting op bladzijde 56 van de
Programmabegroting 2016 op het punt huisvesting, kunnen wij niet plaatsen. Nimmer heeft
onze gemeenteraad vastgesteld dat wij de exploitatiekosten hebben vastgesteld, doch wij
hebben het krediet vastgesteld. Onze fractie zal hier zeer kritisch over blijven!
ISWI
Het ISWI houdt op te bestaan en het besluit tot liquidatie is genomen. Er is echter nog geen
besluit genomen hoe nu verder. Dit komt de laatste tijd in onze gemeenteraad van Aalten
helaas vaker voor dat eerst de beslissingen worden genomen tot opheffing, liquidatie of
ontmanteling, zonder dat de beleidsmakers weten hoe de (wettelijke) taken verder ingevuld
gaan worden. Dat vinden wij een slechte zaak om zoveel onrust en onzekerheid te creëren.
Onze fractie heeft aan de wethouder garanties gevraagd voor het zekerstellen van de
reguliere betalingen van de uitkeringen. Die hebben wij mondeling van de wethouder
gekregen maar wij zullen de uitkomsten volgen en bezien. In de financiële afwikkeling zitten
nog de nodige onzekerheden. Wij benadrukken nogmaals dat u als bestuurders hier boven
op moet blijven zitten.
Op bladzijde 32 van de Programmabegroting lezen wij dat de taken gedeeltelijk door SDOA
en gedeeltelijk door de afdeling Samenleving worden verricht. Dat is niet juist! De
gemeenteraad heeft helemaal nog niet zo’n besluit genomen. Wij willen rectificatie op dit
punt.
Onze fractie heeft ook vragen gesteld over de arbeidsrechtelijke zaken rondom het werken
voor werkervaring tijdens een uitkering. Wij zijn benieuwd naar uw raadsmededeling op dit
punt.
Hameland
Net zoals bij gestelde onder ISWI wordt door het bestuur aan de gemeenteraad een besluit
tot ontmanteling voorgelegd zonder dat het voor de ca. 1.600 medewerk(st)ers duidelijk is
hoe het verder gaat. Aan de gemeenteraad van de gemeente Aalten is het besluit tot
ontmanteling ook voorgelegd en bij vragen in de betreffende RTG bleek al gauw dat de
betreffende portefeuillehouder na de gestelde vragen, ook niet meer achter zijn ingediende
raadsvoorstel stond en er een totaal ander voorstel werd voorbereid dat achteraf unaniem
werd vastgesteld. Onze fractie maakt zich grote zorgen hoe het nu verder zal gaan met de
taken van Hameland en de uiteindelijke liquidatie. Met name de antwoorden van de
portefeuillehouder die wij stelden over specifieke zaken die bij Hameland aan de orde zijn,
geven ons weinig hoop. Ook de rol van het SDOA met betrekking tot de huidige en
toekomstige taken in dit gehele proces zullen wij nauwlettend volgen Dit kan de
deelnemende gemeenten en in het bijzonder de gemeente Aalten, een hoop geld kosten. Wij
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vragen ons werkelijk af of de aangelegde reserves voldoende zijn om deze tekorten te
dekken. De wethouder heeft in de RTG de garantie gegeven dat het te betalen bedrag voor
de gemeente Aalten maximaal € 2,3 miljoen gaat kosten. Wij vragen ons af of de
portefeuillehouder zijn conclusies zal trekken indien het tekort voor de gemeente Aalten
meer zal worden.
Figulus
De informatie rondom Figulus volgt zich in een sneltreinproces op. Onze fractie maakt zich
zorgen hoe de gemeente de welzijnstaken denkt uit te voeren in de komende jaren en welke
gevolgen dit direct maar ook indirect kunnen hebben door uw besluit rondom Figulus. Wij
zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar mogelijk onze constructieve reacties
geven.
Werk
Voor de leefbaarheid van onze gemeente is voldoende werkgelegenheid van groot belang.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat er vanuit de gemeente geen initiatieven worden genomen
om de werkgelijkheid binnen onze gemeente te bevorderen. Gelet op de transities geldt daar
voor de gemeente nog een extra (financieel) belang. College, maak er werk van en kom met
voorstellen.
Vluchtelingen
Het AZC in Barlo wordt heropent en uitgebreid voor de opvang 300 asielzoekers. Met De
Woonplaats kan worden gezocht naar het plaatsen van de zogenaamde Statushouders om
aan de wettelijke verplichting te voldoen. De gemeente Aalten heeft daarmee ten aanzien
van de opvang van asielzoekers haar verantwoordelijkheid genomen.
Winkeltijden
In de gemeenteraad van 8 juli 2014 heeft de coalitie gemeend slechts een uitbreiding van de
winkeltijden naar 24 zondagen open, toe te staan voor supermarkten, meubelzaken en
tuincentra. Op 26 mei 2015 was het dan zover dat de gemeenteraad in ruime meerderheid
heeft besloten de winkeltijden voor praktisch alle zondagen open te stellen. Als VVD fractie
zijn wij blij met het resultaat maar de weg er naar toe: Laten wij het er maar niet meer over
hebben!
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Bedrijventerreinen
De economie is gelukkig weer aan het opkrabbelen. In het jaar 2015 is het besluit genomen
om onderneming Beele te herhuisvesten op een kavel van ca. 4,5 hectare. De
portefeuillehouder hebben wij hiermee gefeliciteerd en hier mogen wij met z’n allen trots op
zijn. Er bestaan momenteel behoorlijke uitbreidingsplannen bij ondernemers in Aalten. Deze
moeten wij de ruimte geven ook voor toekomstige uitbreiding. Als wij nu lezen dat in het
Coalitieprogramma staat dat er slechts een beperkt gedeelte op de Westrand in Aalten
gehuisvest kan worden en dat op bladzijde 89 wordt vermeld “dat 7,3 ha. aan zachte plannen
is geschrapt”, vinden wij dat de gehele Westrand van totaal 10 ha. bestemd moet worden als
toekomstig bedrijven terrein. Ook voor de jaren 2020 tot 2030 moeten wij in Aalten
beschikken over snel uit te geven bedrijfsterreinen.

Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019
De begroting 2016 is ook maar net sluitend. Het meerjarenperspectief ziet er ronduit slecht
uit. Er dreigen tekorten en er zijn structurele maatregelen noodzakelijk om dit te keren. Wij
kunnen het niet genoeg benadrukken, college en coalitie ga hier snel mee aan de slag om
hervormingen door te voeren. Afgelopen jaren hebben de K3 bezuinigingsmaatregelen goed
gewerkt. Wij denken dat er een langere termijn visie noodzakelijk is om nieuwe
bezuinigingsmaatregelen in gang te zetten.
De stand van de algemene reserve dient nog te worden gecorrigeerd met het te verwachten
nadelige resultaat over het jaar 2015. Als hiermee rekening wordt gehouden dan zitten wij
als gemeente Aalten op het vastgelegde minimum van ca. € 10 miljoen. Dit betekent dat wij
geen extra tegenvallers meer moeten tegenkomen, laat staan dat er (toekomstige)
investeringen gedekt gaan worden uit de algemene reserve.
Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 zal de gemeente belast worden in het kader van de
Vennootschapsbelasting. U heeft al het nodige voorbereid voor de vanaf het jaar 2016
belastbare resultaten maar wij willen als gemeenteraad graag op de hoogte gehouden
worden van alle te nemen maatregelen om de vennootschapsbelasting tot een minimum te
beperken.
OZB en Rioolbelasting
De OZB belasting gaat met 6 % omhoog, zijnde 3 % volgens het Coalitieakkoord onder het
mom van maximaal 3 % stijging in de woonlasten en 3 % EXTRA voor het sluitend maken
van de begroting. Waarom wordt de Rioolbelasting niet met 3 % verhoogd, waardoor de OZB
belasting ook op 3 % kan uitkomen? Nu wordt het tekort van de Rioolbelasting uit de
Stroppenpot gehaald. College, dit is toch geen “Strop” om dit structureel voor de jaren 2017
tot en met 2019 uit de Stroppenpot te halen!!! Wij vragen uw college om het bovenvermelde
te herstellen. De voorziening Riolering bedraagt thans nihil. Dan is het toch vreemd de
Rioolbelasting op dit punt niet te verhogen? Mocht u niet besluiten de verhoging van de
Rioolbelasting te verhogen en de OZB te verlagen met hetzelfde bedrag dan zal onze fractie
een amendement voor dit punt indienen om de OZB te verlagen met een opbrengstwaarde
van € 50.000,-- en de Rioolbelasting met 3 % tot een bedrag van € 50.000,-- te verhogen.
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Bezuiniging Sport € 10.000,-De taakstellende bezuiniging op sport, breed binnen en buiten wordt niet nader onderbouwd.
Moeten wij er van uitgaan dat de sportverenigingen hogere huren krijgen gepresenteerd
en/of worden er subsidies verlaagd? College zeg het maar en verkoop dat ook maar aan de
besturen van de sportverenigingen. Vanaf het jaar 2016 wordt deze bezuiniging al ingeboekt.
In de RTG had de portefeuillehouder hier ook geen idee over!!! Onze VVD fractie wil graag
een nadere en concrete uitleg hoe u deze bezuiniging wilt realiseren.
Geen toevoeging meer aan de reserve onderwijshuisvesting
Deze inboeking om de begroting sluitend te maken, kunnen wij plaatsen. Het gevaar zit er
daadwerkelijk in dat wanneer de onderwijsuitkeringen worden gecentraliseerd naar het
onderwijs c.q. niet meer bij de gemeenten komen er een aanvraag kan komen om de reserve
weer te moeten aanvullen. Er wordt hier dus wel een risico gelopen.
Voorzitter, onze VVD Fractie heeft kritische opmerkingen geplaatst die u kunt gebruiken voor
uw beleid. Neem deze ter harte.
Wij blijven kritisch om de belangen voor onze burgers en het bedrijfsleven zo optimaal
mogelijk te behartigen. Met deze wens besluiten wij onze algemene beschouwingen 2016.

Aalten, 30 oktober 2015
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Vragen ten aanzien van de Programmabegroting 2016

1. Is uw college bereid de Rioolbelasting met 3 % te verhogen, in plaats van te
dekken uit de Stroppenpot waardoor de OZB ook met totaal 3 %, dus niet
extra verhoogd kan worden?
2. Is uw college bereid concreet aan te geven hoe de bezuiniging van € 10.000,op Sport ingevuld gaat worden?
3. Is uw college bereid een nieuw Bezuinigingsplan op te stellen voor dekking
van de begrotingsresultaten na 2016?

Aalten, 30 oktober 2015

VVD Fractie Aalten
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