Programma 1: Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
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Algemeen
Wil het college binnen drie maanden via de werkgroep
Partij: PP
financiën met een advies aan de raad komen met daarin
helderder geformuleerde doelstellingen en speerpunten
en aandacht voor de nieuwe rollen van de raad. Zie
http://www.aaltensnieuws.nl/lees/110082/randberichtbegroting-als-hamerstuk
http://www.raadslid.nu/content/de-drie-rollen-van-deraad-hebben-hun-oude-betekenis-verloren
In de vergadering van de werkgroep Financiën van 29 september 2015 is
afgesproken dat deze werkgroep met beleidsambtenaren (c.q.
programmamanagers) begin 2016 de doelstellingen van de programma’s van
de programmabegroting bespreekt.
Het onder de aandacht brengen van en adviseren over de nieuwe rollen van
de raad is primair een taak voor de raadsgriffier.
Algemeen
Kan het college een workshopprogramma voor de raad
Partij: PP
(laten) ontwikkelen gericht op een nieuwe, eigentijdse
invulling van het dualisme? Zie
http://www.raadslid.nu/content/de-drie-rollen-van-deraad-hebben-hun-oude-betekenis-verloren
Dit is primair een taak voor de raadsgriffier. De raadsgriffier heeft immers als
taak de raad zodanig te faciliteren en te ondersteunen dat de raad op een
adequate manier zijn werk als volksvertegenwoordiger, kadersteller en
controleur vorm kan geven.

Algemeen
Is het College bereid een informatie- en
Partij: PP
democratieprogramma uit te voeren bij de opening van
het nieuwe gemeentehuis?
Naar aanleiding van bespreking van dit onderwerp in de agendacommissie
van 22 augustus jl. is besloten om in 2016 mee te doen aan de landelijke Dag
van de Democratie. Deze wordt gehouden op 10 september 2016.

Algemeen
Onze fractie mist informatie over de “gemeente als
Partij: PP
arbeidsorganisatie”. De betrokkenheid van raad met de
organisatie kan vergroot worden als er bijv. een
personeelsparagraaf in de begroting wordt opgenomen.
Hoe wil het College de raad meer betrekken bij de
“gemeente als arbeidsorganisatie”?
Sinds de invoering van het dualisme in 2002 is het college de werkgever van
het personeel (m.u.v. de griffie). Wij informeren u d.m.v. de Paragraaf
bedrijfsvoering over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie.
Verder is er na de installatie van de nieuwe gemeenteraad altijd een
kennismakingsprogramma met de organisatie.
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Algemeen
GemeenteBelangen wil de jaarlijkse informele
Partij: GB
bijeenkomst van ambtenaren en raadsleden weer
invoeren en dit te bekostigen uit de post personeel en
organisatie.
Als gevolg van bezuinigingen is het eindejaarsfeest afgeschaft. Sindsdien
organiseert de personeelsvereniging een eindejaarsfeest voor haar leden.

1
Voor ons weegt de noodzaak zwaar om arbeidsplekken
Partij: CU
te creëren in onze gemeente voor mensen die vallen
onder de participatiewet.
Wij stellen dan ook voor om de uitbreiding die in de
begroting wordt voorgesteld met 1 FTE om de VPB uit te
voeren, bij voorkeur in te laten vullen door iemand die
onder deze wet valt. Verder dat nadrukkelijk wordt
gekeken naar de mogelijkheid mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan te stellen, alvorens op een
andere manier de vacatures in te vullen.
Is het college bereid om dit toe te zeggen?
Ook willen wij van het college weten of men actief aan
het werk is om mensen die vallen onder de
participatiewet arbeidsplaatsen dan wel
werkervaringsplaatsen of stage plaatsen aan te bieden.
En hoe denkt het college de komende jaren onze
gemeentelijke verplichting in die zin in te vullen?
In de strategische personeelsplanning 2015 – 2025, onderdeel van de
bedrijfsvoering, houdt het MT rekening met de wettelijke verplichtingen op
grond van de Quotumwet/Participatiewet.
Volgens deze planning voldoet de gemeente Aalten aan zijn verplichting tot
het plaatsen van 9 personen uit de doelgroep Participatiewet in de periode tot
2025. Overigens wijzen wij erop dat wij zeer veel ruimte bieden voor
werkervarings- en stageplaatsen.
3
Hoe ziet het College de rol van sociale media in relatie tot Partij: PP
het wegnemen van lokale angst- en onlustgevoelens?
De rol van sociale media zien wij als proactief informerend en een
mogelijkheid om snel met de gemeente in contact te komen. We delen
objectieve en feitelijke informatie via de gemeentelijke Twitter- en Facebookaccounts en volgen de berichtgeving van anderen via deze sociale
mediakanalen.
3, 4, 5, 7
Welke projecten gaat u samen met Duitse buren
Partij: CDA
voordragen voor Leader projecten?
Het doel van Leader is dat juist vanuit ‘het veld’ projecten worden ontplooid.
Wij hebben voor de Leader periode (zeven jaar) de cofinanciering beschikbaar
gesteld. De uitvoering en coördinatie van Leader wordt opgepakt door het LAG
(Lokale Actie Groep) en gaat per 1 januari 2016 van start.
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4
Hoe denkt het College de raad te betrekken bij de
Partij: PP
prestatieafspraken met de Woonplaats ook al in relatie tot
de veranderende rol van de corporaties en de
verstrekkende gevolgen van de kernenfoto’s?
Wij zijn bezig met een lokale uitwerking van de Regionale Woonagenda en
verwachten die in februari 2016 aan u voor te leggen. Dat document vormt
dan de basis voor het ‘bod’ dat De Woonplaats zal doen om een deel van het
lokale volkshuisvestingsbeleid uit te gaan voeren. De prestatieafspraken
maken wij dan vervolgens met de corporatie. We zullen u daarvan in kennis
stellen.
4.
Wat is de stand van zaken rond de huisvesting van
Partij: CU
statushouders op dit moment en voldoen wij aan de
minimale aantallen? Heeft deze huisvestingsverplichting
consequenties voor andere zorg voor huisvesting? (Denk
aan lage-huurwoningen voor mensen met een
bijstandsuitkering en jongeren).
Wij voldoen aan onze (huidige) taakstelling. Van De Woonplaats begrijpen wij
dat de wachttijd voor actieve woningzoekenden, ondanks de extra instroom
van vluchtelingen, toch nog kort is. Maar uiteraard heeft de extra taakstelling
wel tot gevolg dat een deel van de woningen buiten het reguliere
toewijzingssysteem wordt gehouden.
4
Komt het college in 2016 nog met voorstellen betreffende Partij: CU
sloop/herbestemming of alternatieve invulling van
leegstaande panden in onze gemeente?
Dit is één van de deelprojecten binnen de Uitvoeringsagenda Kernenfoto
waarover u in november via een raadsmededeling wordt geïnformeerd.

4
Wilt u als College wooncontingenten flexibel inzetten
Partij: CDA
zodat wonen in het buitengebied mogelijk blijft?
Het blijft uiteraard altijd mogelijk om in het buitengebied te wonen. Het aantal
woningen dat daar al staat is ruimschoots toereikend om aan de vraag in dat
gebied te voldoen.
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4, 7
Wilt u aanhaken bij het initiatief tot landschappelijkPartij: CDA
toeristische ontwikkeling van de Oude IJssel en AaStrang van Doesburg tot Gendringen-Voorst en verder in
Duitsland richting Bocholt-Velen? Hoe gaat u dit
aanpakken? (projecten rond Brüggenhütte?
Wij geven uitvoering aan de beleidsnota VE, uitgangspunt hierin is dat wij
inzetten op regionale samenwerking ter versterking van de toeristische regio;
wij participeren en waar mogelijk faciliteren in (ruimtelijke) gebiedsprocessen
ter versterking van recreatief aanbod; o.a. waar mogelijkheden worden
geboden voor het versterken van recreatie Oude IJssel/Aa-strang. Wij initiëren
niet zelf projecten maar haken aan bij initiatieven van derden. (zie p. 13 en 14
beleidsnota). In het kader van Leader kunnen derden initiatieven ontplooien,
waarbij wij de cofinanciering ten behoeve van Leader Achterhoek beschikbaar
hebben.
5
Wij wachten de discussie over bestemmingsplan landelijk Partij: PP
gebied 2014 af. Wij pleiten voor ruime
informatiemogelijkheden. Via nieuwe en oude media. Via
inspraakavonden en internetpeilingen. Wat is de
opvatting van het college over de informatievoorziening
bestemmingsplan Landelijk gebied (overzicht van nog
komende acties)?
Wij spannen ons in om iedereen in het buitengebied van Aalten te bereiken en
te informeren over het nieuwe bestemmingsplan. Naast de wettelijke vereisten
op dit terrein wordt een (tweede) nieuwsbrief opgesteld, die huis-aan-huis in
het buitengebied wordt verspreid, naast de digitale publicatie. Verder worden
nog dit jaar twee informatieavonden gehouden.
5
Omgevingsvisie/structuurvisie: Wat dit programma
Partij: HMV
ontbeert is een beschouwing over
uitvoeringsinstrumentarium. Wij blijven
levensloopbestendig en aanpasbaar bouwen stimuleren,
zo heet het, maar hoe dan? De digitale infrastructuur,
komt die er nu eigenlijk wel of moeten we dat ook maar
vergeten? Herstructurering winkelgebied, prima, maar we
horen niets over bijvoorbeeld een leegstandsbelasting,
een sloopfonds, statiegeld voor gebouwen, stedelijke
herverkaveling en dergelijke. We hebben een
structuurfonds, maar gebeurt er ook wat mee? Kortom:
een visie is prima, maar we moeten ook echt aan de slag,
met geld en met instrumentarium.
We zijn hard aan het werk met diverse projecten van de uitvoeringsagenda
kernenfoto. Daarover komt een dezer dagen een aparte raadsmededeling met
de stand van zaken van alle projecten.
De raadsmededeling over de stand van zaken project Breedband
(raadsmededeling 169/2015) is aan uw Raad toegestuurd.
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6
Breedband:
Partij: GB
Wordt er gewerkt aan een andere opzet van de
rechtsvorm die voor de Europese Commissie
aanvaardbaar is?
Is bekend wat de juridische structuur zal worden?
Wanneer worden de plannen getoetst, en is er al zicht op
de startdatum van aanleg?
Is de provincie nog steeds bereid om financieel bij te
dragen?
De raadsmededeling over de stand van zaken project Breedband
(raadsmededeling 169/2015) is aan uw Raad toegestuurd.

5

Programma 2: Onze Leefomgeving
Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Algemeen
Ook missen we waar het gaat om
Partij: PP
plattelandsvernieuwing een ambitieuze rol bij dit
college, maar teveel een volgende. De vele
doorgeschoven budgetten zijn hier getuige van.
Duurzame energie, nieuwe mogelijkheden voor het
platteland, biobased economy, het lijkt allemaal erg
aan onze Aaltense neus voorbij te gaan. Wat zijn de
ambities van het college op het gebied van
duurzame plattelandsvernieuwing en duurzame
ontwikkeling van het buitengebied?
De ambities van de gemeente voor het platteland en buitengebied
komen tot uiting in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied (nog vast te
stellen) waarin opwekking van zonne-energie (op daken vergunningvrij
en grondgebonden zonnecollectoren via een afwijking) en
(mest)vergisting op agrarische percelen mogelijk wordt gemaakt.
Het windmolenpark Hagenwind is in het buitengebied een grote
duurzame energieproducent met een productie van circa 33,6
GWh/jaar. Dat is ongeveer het elektriciteitsverbruik van alle
huishoudens in de gemeente Aalten.
1/4
Wil het college onderzoek verrichten naar de
Partij: PP
mogelijkheid van “adoptie” van rotondes door
bedrijven?
Op dit moment zijn alle gemeentelijke rotondes al geadopteerd en
worden onderhouden door externe partijen.

3
Wij pleiten voor een forse inhaalslag op
Partij: PP
afvalverwijderinggebied met de nadruk op
duurzaamheid en een tweede forse ambitie op het
gebied van duurzame energie (inschakeling Agem,
voorbeeld Winterswijk met haar zonnepanelen). Wat
zijn de ambities van het College op het gebied van
afvalbeleid (afval is grondstof) en overgang naar
duurzame energie op lokaal niveau? Denkt het
College daarbij wel aan een nette behandeling via
een kadernota?
Ambities zijn om koploper te blijven/worden op hoeveelheid recyclebaar
afval, en het voldoen aan de landelijke doelen voor 2015 (75%
recyclebaar) en 2020 max. 55 kg restaval per persoon per jaar). In de
bestuurlijk termijnagenda is aangeven dat in januari 2016 zowel de nota
afvalstoffen als Duurzaamheid in de gemeente Aalten aan de raad
wordt aangeboden.
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3
Heeft de invoering integrale beleidsnota afvalstoffen Partij: GB
gevolgen voor de tariefstelling
Kunt u ons op de hoogte brengen van de
veranderingen?
Binnenkort wordt de beleidsnota afvalstoffen aan de raad aangeboden.
Hierin wordt ingegaan op de tariefstelling m.b.t. de inzamelstructuur.

3
Kan het College naast het programma “verkoop
Partij: PP
kavels” ook een programma “verduurzaming
bestaande woningvoorraad” opzetten?
In de nota ‘Duurzaamheid in de gemeente Aalten’ (moet nog worden
vastgesteld) is verduurzaming van de bestaande woningvoorraad’ een
onderdeel. Met de subsidieregeling ‘Achterhoek Bespaart’ zijn tot nu
toe 880 woningen geïsoleerd.

4
Is het College bereid een permanente
Partij: PP
verkeersadviesraad in te stellen die gevraagd en
ongevraagd advies geeft, bestaande uit bijvoorbeeld
mensen van VVN, SGGR, scholen en
ouderenbonden?
Met VVN, SSGR, ouderenbonden, hulpdiensten en scholen
(verkeersouders), wordt al structureel overleg gevoerd over
verkeersgerelateerde zaken. Met VVN en hulpdiensten is dit zelfs
maandelijks.

4.
Er wordt een start gemaakt met de studie naar de
Partij: HMV
Dinxperlose rondweg. Maar daar is geen geld voor,
toch?
Uit de haalbaarheidsstudie moet nut en noodzaak blijken. Op dit
moment is er geen reserve voor gevormd.
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4
Wanneer wordt de uitkomst onderzoek naar de
verbindingsweg Dinxperlo aan de raad
aangeboden?
Zie raadsmededeling 87.
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Algemeen
Is alle hoop opgegeven om van Figulus een
Partij: HMV
vraagafhankelijke in plaats van een aanbodgerichte
organisatie te maken?
Nee, zie de Raadsmededeling van 3 november 2015 die u hierover heeft
ontvangen.

Algemeen
Wat is de stand van zaken maatschappelijke stage en/of
Partij: GB
werkervaringsplaatsen voor jongeren?
De afgelopen jaren hebben jongeren kennis gemaakt met het vrijwilligerswerk
in het kader van de maatschappelijke stage (MaS), maar sinds het wegvallen
van de verplichte MaS en de financiering daarvan staat deze activiteit onder
druk. De ervaring is dat van de jongeren die via school (de MaS) in contact zijn
gekomen met het vrijwilligerswerk, een derde aangeeft nog steeds
vrijwilligerswerk te doen of van plan is om te gaan doen. Ondanks de onzekere
situatie over de toekomst van de MaS zijn de gemeente Aalten en de VOscholen in de gemeente Aalten bereid om ook na 2014 door te gaan met het
stimuleren van het vrijwilligerswerk onder de Aaltense leerlingen. Op basis van
een pilot gaan wij voor de jaren 2015 en 2016 de (vrijwillige) MaS voortzetten.
Samen met de jongerenwerkers van Figulus is Schaersvoorde bezig met het
ontwikkelen van nieuwe plannen. Eind oktober kiest Schaersvoorde een 'MaSster' van de maand, om zo het vrijwilligerswerk bij jongeren nog meer onder de
aandacht te brengen. Na 2016 wordt geëvalueerd wat de resultaten zijn van
het voortzetten van de ‘vrijwillige’ MaS. Ook gaan we onderzoeken hoe we na
2016 verder gaan met het stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren.
Algemeen
Is er een overzicht verkrijgbaar waar uit blijkt wat er in
Aalten zoal wordt gedaan aan maatschappelijke stage?
Zie het antwoord op de vraag van GB hiervoor.
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Partij: CU
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Algemeen
Een ander punt waar wij ons als ChristenUnie echt
Partij: CU
zorgen om maken en waar we daarom ook expliciet
aandacht voor vragen is de vereenzaming in onze
samenleving. Er komen steeds vaker berichten naar
buiten waaruit blijkt dat dit probleem zich ook in onze
samenleving voor doet. Wij verzoeken het college dan
ook om hier extra alert op te zijn en dit ook in de
zogenaamde keukentafel gesprekken ter sprake te
brengen. Dit is ook het moment dat de gemeente op een
natuurlijk moment achter de voordeur kijkt en hier
signalen van kan opvangen. Kan het college aangeven
hoe hier tot nu toe mee is omgegaan en wat de
mogelijkheden zijn om deze signaalfunctie te gaan
gebruiken? Hoe wordt er ingezet om mensen sociaal te
activeren?
Tijdens de keukentafelgesprekken wordt er gewerkt met de zogenaamde
zelfredzaamheidsmatrix. Deze matrix geeft inzicht in meerdere levensterreinen
van de cliënt zoals Geestelijke/psychische gezondheid; Lichamelijke
gezondheid; Sociale Contacten; Vrijetijdsbesteding.
Als geconstateerd wordt dat er moet worden ingezet op genoemde terreinen
dan kan dat middels algemene voorzieningen of door middel van Maatwerk
volgens de Wmo. Mensen worden op het spoor gezet om bijvoorbeeld deel te
nemen aan een activiteit, of er komt een indicatie voor Individuele- of
Groepsondersteuning.

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

2
Zijn er zwerfjongeren in onze Gemeente? Worden er
Partij: GB
preventieve acties ondernomen?
Voor zover we weten vanuit ons preventieoverleg zijn er geen zwerfjongeren.
Hierin is vertegenwoordigd: politie, AMW, Jongerenwerk, Iriszorg,
jeugdhulpconsulenten, cjg, leerplicht en het Ondersteuningsteam. We hebben
ook cijfers opgevraagd bij de centrumgemeente Doetinchem die de opvang
voor zwerfjongeren regelt voor de regio: “Wij krijgen signalen dat er een
toename is van het aantal zwerfjongeren/kwetsbare jongeren in de regio
Achterhoek. Wij zijn met een onderzoek bezig hoeveel jongeren er worden
afgewezen en waarom. Dit is nog niet afgerond. Daarnaast hebben we vorige
jaar de regionale agenda kwetsbare jeugd afgerond en is er een eindadvies
opgesteld. Wij willen voorstellen om specifiek een plan van aanpak rondom
kwetsbare jongeren op te stellen met de diverse partijen. (regionaal) Ik heb nu
nog geen specifieke aantal voor Aalten.”
Het integraal jeugdbeleid bundelt alle krachten en kwaliteiten, waar ook
aanwezig in de Aaltense samenleving, om alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar
optimale kansen te bieden op ontwikkeling, educatie, maatschappelijke
zelfstandigheid en op een positieve deelname aan de samenleving. Dit is de
doelstelling van ons gehele preventieve jeugdbeleid. Met alle acties die daarin
worden ondernomen proberen we jongeren zo goed mogelijk in beeld te
houden. In het preventieoverleg hebben we aandacht voor (groepen) jongeren
die ondanks alle voorzieningen toch in de problemen komen en kijken we waar
deze jongeren het beste hulp kunnen krijgen. Voor jongeren die ondanks alle
inspanningen toch dak- en thuisloos worden, zijn er voorzieningen ingekocht
via de centrumgemeente Doetinchem.
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2/4
Zijn alle jongeren die mantelzorg geven in beeld?
Partij: GB
Als dit niet zo is, wordt er gericht gezocht naar deze
doelgroep? Is er extra aandacht en ondersteuning voor
deze groep jonge mantelzorgers?
Nee, niet alle jonge mantelzorgers zijn in beeld. Door de uitvoering van de
mantelzorgwaardering in de gemeente Aalten, waarvoor ook jonge
mantelzorgers aangemeld kunnen worden, krijgen wij wel meer zicht op deze
mantelzorgers en hun behoeften.
Er is niet gericht gezocht naar jonge mantelzorgers, maar er is wel een project
voor deze mantelzorgers opgezet in de gemeente Aalten. In samenwerking
met VIT-hulp bij mantelzorg (VIT) is eind juni 2013 (t/m juni 2015) het project
‘Kinderen die opgroeien met zorg, vroegsignalering en preventie’ op de
scholen opgezet. Dit is een project voor scholen ten aanzien van jonge
mantelzorgers. De leerkrachten hebben intensief contact met de leerlingen en
hun ouders/verzorgers. Zij hebben een belangrijke rol ten aanzien van het
signaleren van dreigende (over)belasting van een kind door zorgen thuis. Door
dit project zijn jonge mantelzorgers eerder in beeld bij de school en kan waar
nodig hulp en ondersteuning geboden worden.
Ja, er is extra aandacht en ondersteuning voor jonge mantelzorgers. VIT voert
de mantelzorgondersteuning voor de gemeente Aalten uit. Ook subsidieert de
gemeente Aalten VIT voor begeleidingstrajecten, lotgenotencontact en
respijtarrangementen voor jonge mantelzorgers. Ook kunnen zij begeleiding,
advies en ondersteuning geven aan gezinnen waar sprake is van mantelzorg.
Daarnaast hebben wij extra ingezet op het project ‘Kinderen die opgroeien met
zorg, vroegsignalering en preventie’. Ook hebben wij de jonge mantelzorgers
meegenomen in de mantelzorgwaardering 2015 van de gemeente Aalten.
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Antwoord:

5
Wat betreft GemeenteBelangen kan de bezuiniging op de Partij: GB
sport achterwege blijven. De € 10.000 kan gedekt worden
uit de post onvoorzien. Ook de taakstelling 2.0 Figulus
om 5 % van de het totale budget te bezuinigen heeft niet
de goedkeuring van GemeenteBelangen. Voor 2016
geldt nog een prestatieafspraak en daar moet nu niet aan
gesleuteld worden. Deze € 10.000 kan ook gedekt
worden uit de post onvoorzien. Daarnaast ondersteunt
GemeenteBelangen de € 7.500 reducering op kosten van
maatschappelijke begeleiding niet.
GemeenteBelangen stelt voor om 2 x € 10.000 en 1x €
7.500 beschikbaar stellen. In totaal € 27.500.
Te dekken uit de post onvoorzien. Hierdoor wordt de post
onvoorzien teruggebracht tot € 72.500.
We hebben kennis genomen van uw standpunt. Overigens merken we op dat
structurele veranderingen in de begroting principieel niet uit de post
onvoorzien mogen worden gefinancierd. De post onvoorzien is immers enkel
bedoeld voor eenmalige uitgaven.
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5
Het punt rond de zwemvaardigheid van leerlingen bij het
Partij: CU
verlaten van het basis onderwijs behoeft enige aandacht.
Nu er ook in Aalten binnenkort ongetwijfeld meer
kinderen zullen zijn van buitenlandse afkomst is het goed
om te monitoren of de afspraken zoals die in het coalitie
akkoord staan ook zijn of worden nagekomen.
Heeft het college van het afgelopen jaar al cijfers? Of zijn
die nog te achterhalen?
Vrij recent hebben wij bij de scholen navraag gedaan over het aantal
leerlingen dat bij het verlaten van het basisonderwijs (in groep 8) een
zwemdiploma heeft. Daaruit kwam naar voren dat, op één leerling na (een
leerling die sinds 2 jaar in Nederland woont), de scholieren in groep 8 in het
bezit zijn van een zwemdiploma.
5
Kan het college aangeven hoe de opbrengsten van de
Partij: CU
sportaccommodaties van de gemeente Aalten zich
verhouden met onze buurgemeentes in de Achterhoek?
Is hier sprake van marktconforme prijzen?
Nee.
Uit een vergelijking in het kader van de Wet Markt en Overheid met
ondernemers (eind 2014) hebben wij geconcludeerd dat de huurprijzen van
onze sportaccommodaties marktconform zijn.

5
Is uw college bereid concreet aan te geven hoe de
Partij: VVD
bezuiniging van € 10.000,-op Sport ingevuld gaat
worden?
Ja, het college is daartoe bereid.
Het bedrag is opgevoerd als een brede taakstellende bezuiniging voor alle
binnen- en buitensporten. Voorstellen hoe en wat worden nog uitgewerkt. We
houden de raad hiervan op de hoogte.

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.
Zie beantwoording van de vraag van de VVD hierboven.
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Partij: CDA

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

5
Welke gedachten spelen er ten aanzien van de
bezuiniging op sport en hoe dit naar gelijkheid te
verdelen? Bezuiniging kan wat GemeenteBelangen
betreft achterwege blijven! Indien nodig zullen wij
amenderen!
Zie beantwoording van de vraag van de VVD hierboven.

Partij: GB

5
Wanneer kunnen wij een raadsvoorstel t.a.v. Sportpark
Partij: CDA
Zuid tegemoet zien?
Voor de plannen van Sportpark Zuid, fase 2 wordt op dit moment samen met
de projectgroep een traject doorlopen. In oktober 2015 is, in overleg met de
werkgroep, een offerteuitvraag bij drie partijen gedaan naar een quickscan
haalbaarheid Sportpark Zuid (fase 2). Eind november is de sluitingsdatum voor
het indienen van deze offerte. In januari besluiten wij, na overleg met de
werkgroep, om de quickscan al dan niet uit te laten voeren. Wij verwachten de
raad rond de zomer een concreet voorstel te kunnen doen.
5
Wij willen dat er op korte termijn een goede oplossing
Partij: CDA
komt voor een rijhal voor de Hessenruiters. Wilt u
daaraan meewerken?
Wij gaan er vanuit dat met de Hessenruiters de Paardensportvereniging Aalten
wordt bedoeld. Momenteel zijn wij met de Paardensportvereniging Aalten in
gesprek om de eventuele mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

5/8
Wij willen graag dat u met name kulturhusen en
Partij: CDA
dorpshuizen betrekt bij het opzetten van participatieactiviteiten. Bent u daartoe bereid?
Wat betreft participatieactiviteiten (in de meest brede zin) zullen wij zoveel
mogelijk stimuleren dat gebruik wordt gemaakt van Kulturhusen en
dorpshuizen. Verder is het voor Kulturhusen en Dorpshuizen mogelijk om zelf
een actieve rol vervullen in het met vrijwilligers initiëren/opzetten van dergelijke
initiatieven.
Wij komen met een voorstel.
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Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

5/8
Heeft het College de ambitie om maatschappelijk
Partij: PP
vastgoed zoals Kulturhuser een pregnante rol in het
sociaal beleid *(WMO en Participatie) toe te kennen en
daarover de raad te informeren?
De Kulturhuser spelen reeds een belangrijke rol in het sociale beleid.
Wij blijven dit stimuleren en daar waar er aanleiding toe is uw raad hierover
informeren.

7
Heeft het college de ambitie om particuliere initiatieven
Partij: PP
op kunst- en cultuurgebied te faciliteren door in elk geval
de mogelijkheden van een Cultuurraad voor
afstemmingen en samenwerking te onderzoeken?
Ja, dit betreft een thema in de nota Kunst en Cultuur van de gemeente Aalten,
te weten “krachtenbundeling in de culturele sector”, met als doelstelling het
versterken van de samenwerking binnen de cultuursector maar ook met
andere sectoren.
Organisaties kunnen van elkaar leren, elkaar versterken ook in het aanbod en
de aantrekkingskracht.
Binnen dit thema is als actiepunt opgenomen dat de gemeente Aalten gaat
onderzoeken of er voldoende draagvlak is om te komen tot een structureel
netwerkoverleg binnen de gemeente.
8
Opheffing ISWI:
Partij: GB
Hebben wij als gemeente de competenties en expertise
om een juiste invulling te geven aan de begeleiding van
een groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt? Wie
gaat er controleren of wij voldoen aan de gestelde norm
voor deze groep? Wanneer wordt de raad geïnformeerd?
Wij hebben consulenten in dienst die over de competenties en expertise
beschikken. De groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt loopt op de
scheidslijn tussen participatiewet en WMO.
De normen waar we aan moeten voldoen stellen we als gemeente zelf o.a. in
het Participatiebeleidsplan. Uw raad zal op de hoogte worden gehouden van
de ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet.
8
Opheffing ISWI. 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.

Partij: VVD

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.
Tijdens de recente besloten RTG bent u geïnformeerd over de stand van
zaken. In december volgt een raadsvoorstel.
De raadsmededeling komt naar u toe.
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Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

8
Rond de transities in de zorg is een grote stilte
Partij:HMV
ingetreden, zo lijkt het. Heeft het college daar nog wel
een voortvarende grip op? Bij ons slaat de verwarring
toe, bijvoorbeeld bij de gang van zaken rond ISWI/SDOA
(eerst een gemeenschappelijke regeling, nu toch weer
een dienstverleningsovereenkomst?)
Onlangs bent u uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van deze
ontwikkelingen.
In de afgelopen periode bent u herhaaldelijk via Raadsmededelingen op de
hoogte gehouden. Daarnaast is er ook in de werkgroep 3D informatie
verstrekt.
8
Hameland:
Partij: GB
Is een volledige overname door SDOA wel de juiste
keuze?
Gooien we spreekwoordelijk het kind niet met het
badwater weg?
Welke opties zijn er voor de sw-medewerkers?
Is er een achtervang als detachering wordt beëindigd?
Medewerkers beschut binnen, indien zij hun werkplek in
Lichtenvoorde verliezen, waar krijgen zij dan een
beschutte werkplaats?
Of een volledige overname door SDOA een juiste keuze is zal moeten blijken.
De ingestelde werkgroepen zijn met de door u gestelde vragen aan de slag.
Hoe invulling te geven aan de taken die nu bij Hameland liggen na 1 januari
2017, moet het resultaat worden van de werkgroepen. Begin 2016 moet hier
meer duidelijkheid over komen.

Speerpunt:
Vraag:

8
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?

Antwoord:

a. Vanuit onze rol binnen het AB en DB van Hameland dringen wij er op aan

Partij: CDA

dat de medewerkers tijdig worden geïnformeerd.

b. Zoals aan u is toegezegd wordt uw raad betrokken bij het transitieproces
Hameland.

c. Vanuit het AB en DB van Hameland doen wij een inspanning om
gelijkluidende raadsvoorstellen en besluiten te verzorgen. Het is
vervolgens aan ieder individuele gemeente hoe hier mee om gegaan
wordt.
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Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

8
In het totaaloverzicht staat de post Participatie PM.
Partij: CU
In de beantwoording is aangegeven dat bij najaarsnota
de bedragen bekend zijn. Is er nu al een tipje van de
sluier op te lichten? En de bedragen waar het om gaat
staan toch in al onder andere posten in de begroting?
In het dekkingsplan wordt een bezuiniging op gevoerd
van 7.500 euro voor begeleiding van
nieuwkomers/statushouders is dit wel reëel met de
huidige stand van zaken? En moet dit bedrag niet eerder
verhoogd worden dan verlaagd?
In de najaarsnota staan de bijgestelde bedragen opgenomen.
Zoals het er nu naar uitziet vinden de uitgaven plaats binnen de hiervoor
opgenomen budgetten.

8
Voor zover wij kunnen overzien hebben zich in onze
Partij: CU
gemeente, op het gebied van de 3 transities, tot nu toe
geen grote problemen voorgedaan. Kan het college dit
bevestigen en ook met cijfers onderbouwen?
Wij kunnen dit bevestigen. De financiële cijfers vindt u in de najaarsnota.
Tevens kunnen we u mededelen dat er geen bezwaarschriften binnenkomen
en de burgers tevreden zijn over onze keukentafelgesprekken.

8
Wat zijn de actuele cijfers van uitkeringsgerechtigden en
Partij: CU
hoe is het verloop hiervan in onze gemeente? Is er een
significant verschil met landelijke en regionale trends?
Voor de meest actuele cijfers van de voormalige WWB nu Participatiewet zijn
we afhankelijk van de gegevens van het ISWI. De laatst bekende cijfers
(dateren van september 2015) zijn 308 uitkeringsgerechtigden voor de
gemeente Aalten. Het aantal neemt af en dit is conform de landelijke en
regionale trends.
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Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

8
Een wens van onze fractie was te komen tot een 3DPartij: PP
werkgroep. Deze functioneert niet goed vanwege
onvoldoende ondersteuning. In andere gemeenten is de
ondersteuning via de griffie geregeld. Dit heeft ook onze
voorkeur met uiteraard inschakeling van de
vakafdelingen die dan wel de opdracht moeten krijgen de
relevante informatie aan te leveren. Kan het College
regelen dat de 3D-werkgroep ondersteund wordt vanuit
de griffie met (verplichte) inschakeling waar nodig van de
vakafdelingen?
Dit is geen aangelegenheid van het college. De griffier valt onder de
verantwoordelijkheid van de Raad.
Voor de duidelijkheid vermelden we hierbij het doel en de taak van de 3D
werkgroep.
Doel van de werkgroep:
Met het instellen van de werkgroep geven we direct de mogelijkheid tot
meedenken en reageren op signalen uit de samenleving. Naast het reageren
op signalen uit de samenleving is het doel van de werkgroep om te
functioneren als klankbordgroep voor ambtelijke voorstellen en bij de
voorbereiding de vakafdeling te adviseren.
Taak van de werkgroep:
De werkgroep heeft een signalerende taak ten aanzien van ontwikkelingen uit
de lokale samenleving en in de voorbereidingsfase pro-actief mee te denken
en de vakafdeling te adviseren.
8
Een idee dat wij hier nog eens willen herhalen is de
Partij: PP
vorming van een pact voor Duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen en het idee van de “Right to
challenge” in de WMO. Wil het College initiatieven nemen
om te komen tot een Pact Voor Duurzaam en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (bijvoorbeeld
door bundeling van initiatieven als “Unieke
Achterhoekers, De Aaltense Uitdaging)?
Als college staan we open voor initiatieven die de leefbaarheid in onze
gemeente vergroten of daar een bijdrage in leveren.
Wellicht kunt u dit onderwerp inbrengen in de 3D werkgroep om zo
gezamenlijk tot een initiatief te komen.

8
Een idee dat wij hier nog eens willen herhalen is de
vorming van een pact voor Duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen en het idee van de “Right to
challenge” in de WMO. Wil het College initiatieven in het
kader van “Right to challenge” toestaan en promoten?
https://zwolle.groenlinks.nl/right-challenge
Zie het antwoord op de vraag van de PP hierboven.
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Partij: PP

Programma 4: De Klant
Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Algemeen
Wat is uw ambitie in het kader van de “implementatie van Partij: PP
het project Optimalisering Dienstverlening”, inclusief een
programma?
Het project optimalisering dienstverlening verloopt in fasen. In het afgelopen
jaar hebben we daarin de volgende resultaten bereikt:
- Klantcontactsysteem (KCS)
- Digitaal afsprakensysteem
- Uitbreiding E-formulieren
- Afbakening taken frontoffice / backoffice
- Nieuwe website (actief per december 2015)
- Uitbreiding telefooncentrale
- Representatie KCC medewerkers (kleding)
- Servicenormen geactualiseerd
Het eerste kwartaal 2016 ontvangt u een raadsmededeling waarin we u
informeren over de stand van zaken, de resultaten van de evaluatie project
optimalisering dienstverlening worden hier in mee genomen en ook nieuwe
inzichten worden in deze raadsmededeling vermeld.

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Algemeen
In veel gemeenten worden tegenwoordig onderzoekingen Partij: HMV
gedaan naar de tevredenheid van de burgers. Is dat in
Aalten ook het geval en zo nee, waarom niet?
In het tweede kwartaal 2016 vindt er in onze gemeente een onderzoek naar de
telefonische bereikbaarheid plaats.
Twee jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek KCC
Bij dit onderzoek worden bellers na hun contact met de gemeente Aalten
gebeld door enquêteurs van een externe organisatie, meestal binnen enkele
dagen. De enquêteurs stellen enkele vragen over de telefonische
dienstverlening van de gemeente Aalten. Dit onderzoek wordt gecombineerd
met een algemeen klanttevredenheidsonderzoek
Algemeen
Het is van belang dat inwoners waaronder jongeren
Partij: PP
betrokken worden bij hun eigen leefomgeving en de
besluiten die daarover genomen worden. Wij willen
daarom in het komende jaar een op de jeugd gericht
programma en rond de opening van het nieuwe
gemeentehuis- tegen onze zin gebouwd- een
democratieprogramma gericht op onze inwoners. Is het
College bereid het programma van Pro Demos gericht op
basisschoolleerlingen in te kopen/uit te voeren? Zie
http://prodemos.nl/KOM-Naar-politiek-DenHaag/ProDemos-Binnenhof-voor-scholen
http://www.dinxpersnieuws.nl/lees/110338/gevolgen-vankrimp-minder-nieuwbouw-meer-sloopVanuit de gemeente Aalten ontvangen we regelmatig scholieren
(basisonderwijs / Schaersvoorde) en geven hen een presentatie over de
politiek. De presentatie wordt vaak gegeven door collegeleden samen met
communicatie. We gaan samen met het team Onderwijs en Welzijn
inventariseren welke behoeftes er zijn en hierin wordt het programma Pro
Demos ook meegenomen.
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Programma 5: Informatie en Registratie
Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Algemeen
Hoe geeft het College invulling aan de intentieverklaring
Partij: PP
duurzaam inkopen? Vooral op het gebied van energieinkoop? (verklaring graag bijvoegen).
In januari 2009 heeft het college ingestemd met de nota “Duurzaam Inkopen
Achterhoekse” gemeenten. Deze nota is nog steeds geldig. Tevens hebben
wij de intentieverklaring ondertekend van SenterNovem. In het huidige
inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verwezen naar de nota en is
duurzaamheid ook onderdeel van het inkoopbeleid.
Bij de inkoop van energie, hebben we (bij ons huidige contract) gekozen voor
verduurzaming van elektriciteit door certificaten (GVO’s) in te kopen.
Op dit moment wordt onderzocht of de Achterhoekse gemeenten wederom
met de Stedendriehoek energie gaan inkopen voor de periode 2018-2022 of
dat de Achterhoekse gemeenten via ‘inbesteding’’ de energie via de AGEM
geleverd krijgen. Onderzoek is nog is volle gang. Er zal een collegevoorstel
volgen over de verschillende mogelijkheden en consequenties.
Algemeen
Onder speerpunt 1 wordt vermeld dat invulling wordt
Partij: PP
gegeven aan de intentieverklaring om zaken duurzaam in
te kopen. Diezelfde zin stond ook in de begroting 2015.
Dat maakt nieuwsgierig naar de inhoud, looptijd en
uitkomsten van die intentie verklaring. (12) Voor ons is
duurzaamheid meer dan letten op milieuaspecten. Ook
andere aspecten van Maatschappelijk verantwoord
Ondernemen hoort daarin thuis. Daarom vragen wij het
College in2016 te komen met een SROI-beleid.
Aanbieders moeten daarbij 5% van de aanneemsom
besteden aan "social return of investment" in de vorm
van arbeidsmogelijkheden voor stages, leerlingen,
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wil het
College -in navolging van de Provincie Gelderland- beleid
formuleren in het kader van SROI? (Bij aanbesteden
boven een bepaald niveau wordt het bedrijf dat de
aanbesteding gewonnen heeft verplicht om 5% - of een
ander percentage- van de aanneem- of loonsom in te
zetten voor inschakeling van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt of andere maatschappelijke doelen)?
Klopt, duurzaamheid houdt meer in dan alleen kijken naar milieuaspecten.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, convenant leerling-bouwplaats
maken daarom ook deel uit van het inkoopbeleid.
Sinds jaren wordt bij openbare en Europese aanbestedingen bekeken of bij de
uitvoering van het contract de inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt mogelijk is. Dit wordt elke keer overwogen.
SROI-beleid wordt onderzocht, hier zijn gezamenlijk met de andere
Achterhoekse gemeenten al stappen ondernomen.
Opmerking: Met 5% wordt niet 5% van de opdrachtwaarde bedoelt maar 5%
(of een ander percentage) van het arbeidscomponent.
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Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

6
Er zit een verschil tussen het bedrag van de woonlasten
Partij: HMV
2015 in de grafiek op bladzijde 43 (€ 520) en op bladzijde
69 (€ 497,40).
De woonlasten bestaan uit OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. In de grafiek op
blz 69 wordt uitgegaan van gemiddelde aanslag zoals die in gemeente Aalten
geldt. In de grafiek op blz 43 staan gegevens uit de COELO atlas. Tussen
gemeenten zitten verschillen in de belastingheffing. Bijvoorbeeld de
afvalstoffenheffing kan een vast bedrag per aansluiting zijn terwijl een andere
gemeente Diftar heeft. Om alle gemeenten toch met elkaar te kunnen
vergelijken hanteert COELO een ‘landelijk gemiddelde’ grondslag. Deze wijkt
iets af van onze grondslag waardoor er een ander aanslagbedrag uitkomt.
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Programma 6: Financiën en Vastgoed
Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:

Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Speerpunt:
Vraag:
Antwoord:

Algemeen
Is uw college bereid de Rioolbelasting met 3 % te
Partij: VVD/HMV
verhogen, in plaats van te dekken uit de Stroppenpot
waardoor de OZB ook met totaal 3 %, dus niet extra
verhoogd kan worden?
Wat betreft de begroting 2016 is het tekort opgenomen in de exploitatie. In de
Kadernota 2016, die gaat over de begroting 2017, zullen we u een voorstel
voorleggen over de totale belastingheffing in 2017. Voor 2017 zal onttrekking
uit de stroppenpot wellicht niet nodig zijn.

Algemeen
Hoe staat het College en de Raad tegenover de wens
Partij: CDA
van het CDA om beleid het hele jaar door vast te stellen
en daarbij minder met ‘aparte potjes’ –voorzieningen- te
werken?
Er zijn heel weinig potjes. De besteding en de doelen van de budgetten liggen
grotendeels vast. Vrijere keus zit hem bijvoorbeeld in het structuurfonds en
Naoberfonds. Dekking uit reserves, gaat altijd langs de raad ter
besluitvorming. Wij zijn voornemens om bij de voorjaarsnota of via een apart
voorstel te kijken of we verschillende reserves op kunnen heffen of
verminderen en dan toe te voegen in de algemene reserve.
1
Is uw college bereid een nieuw Bezuinigingsplan op te
stellen voor dekking van de begrotingsresultaten na
2016?
Indien nodig, ja.

Partij: VVD

4
Wat is de ambitie bij het college als het gaat om “initiëren Partij: PP
en ondersteunen van diverse (ruimtelijke) projecten?”
Door uw raad is eind 2014 de Nota Vastgoed Gemeente Aalten vastgesteld.
Uitgangspunt van deze nota is een passief/faciliterend grondbeleid. Dit neemt
niet weg dat het college, daar waar mogelijk en wenselijk, ruimtelijke
ontwikkelingen wenst te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de
herontwikkeling van de Stationslocatie Aalten Zuid (ondersteunen), maar ook
de herontwikkeling van het Hoge Veld (initiëren). Deze ambitie is niet uit te
drukken in absolute aantallen van projecten die moeten worden ondersteund
of geïnitieerd, maar bestaat uit het daar waar wenselijk en mogelijk maximaal
inzetten hierop.
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