Vragen en antwoorden begrotingscafé 7 oktober
Programma 1: Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Nr.
Vraag
Antwoord
1.1

Blz 18, gemeenschappelijke
regelingen worden afgebouwd daar
waar het kan: Waarom eerst
Hameland ontmantelen en daarna
toetreden tot SDOA?

1.2

Blz 21, waarom stijgt de dotatie aan
de voorziening wachtgelden?
Zijn er lopende wachtgelden?

1.3

Blz. 19, speerpunt 1: Wat houdt de
implementatie van de uitkomsten
van het project Optimalisering
dienstverlening in?

1.4

Blz. 21, waarom worden de
streefcijfers in het kader van de
Veiligheid niet wat ambitieuzer
gesteld?
Blz. 19, wat behelst het maken van
prestatieafspraken met de
corporatie?
Blz. 20, wat is de stand van zaken
met betrekking tot breedband in het
buitengebied?

1.5
1.6

1.7

In de uitvoeringsagenda
Vrijetijdseconomie staat € 26.000
voor nieuw beleid. Is dit budget
toegevoegd?

1.8

Blz. 69, de opbrengsten markt gaan
omlaag door de privatisering van de
markt Dinxperlo. Gaan de kosten
ook omlaag?

De gemeenschappelijke regelingen Hameland en ISWI
worden ontmanteld. Binnenkort wordt een voorstel aan de
raad gedaan m.b.t. de organisatie van de taken op grond
van de Participatiewet in de nieuwe situatie. Mogelijk wordt
een deel van de taken binnen de eigen organisatie belegd
en een deel via een dienstverleningsovereenkomst
ingekocht bij een andere organisatie, bijvoorbeeld SDOA.
Een dienstverleningsovereenkomst heeft een aantal
voordelen t.o.v. toetreding tot een gemeenschappelijke
regeling.
Bij de benoeming van een nieuwe wethouder wordt de
voorziening op basis van de nieuwe verplichtingen
herberekend.
Ja, 1 voormalige wethouder ontvangt momenteel
wachtgeld.
Dit project is eind 2014 afgerond. De uitkomsten worden in
2015 verder geïmplementeerd. Daarbij kan o.a. gedacht
worden aan zaakgericht werken, verbetering van de
website, het door de burger online plannen van een
afspraak en de verdere professionalisering van het KCC,
zodat de veel voorkomende vragen in toenemende mate in
de frontoffice kunnen worden beantwoord.
We hebben de streefcijfers aangepast ten opzichte van
vorig jaar. De cijfers van Aalten verhouden zich al erg
gunstig ten opzichte van de buurgemeenten.
De prestatieafspraken maken deel uit van de herziening
van de Woningwet. Wij gaan u daar begin 2016 verder
over informeren en een beleidsnota voorleggen.
Binnenkort verschijnt hierover een raadsmededeling.

Nee, dit betreft bestaand budget voor projecten op het
lokale terrein. Gemeente Aalten initieert zelf geen nieuwe
projecten maar speelt hiermee in op initiatieven van
derden, bijvoorbeeld provincie, regio/Achterhoek
Toerisme, lokale partijen als musea, mits passend binnen
de thema’s van de beleidsnota VE. ‘Derden’ kunnen dus
projecten aandragen. Wanneer deze passen binnen thema
en budget kan het college besluiten te participeren.
Daarnaast willen we zo veel mogelijk inzetten op gebruik
van de mogelijkheden die Leader biedt. Het college heeft
de gevraagde cofinanciering beschikbaar gesteld.
Besluitvorming Provincie Gelderland betreffende de
toekenning van de leaderstatus aan de Achterhoek is dit
jaar voorzien.
Ja, de kosten voor o.a. het opruimen en schoonmaken
vervallen. Verder vervalt de inzet van de marktmeester
voor de weekmarkt Dinxperlo.
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Programma 2: Onze Leefomgeving
Nr.
Vraag
2.1
2.2

2.3.

2.4
2.5

2.6

Worden de lege plekken op de
begraafplaats in Dinxperlo weer
gebruikt om personen te begraven?
Voldoet de gemeente met de
huidige inzamelstructuur aan de
(nieuwe) landelijke doelstellingen
van afvalinzameling?
Is er al iets bekend over de
rondweg Dinxperlo?

Hoeveel bomen worden er
teruggeplant bij kap door de
gemeente?
Wat is de stand van zaken m.b.t. de
brede stoep?

Levert het extra vervangen van
armaturen een grote
energiebesparing op?

Programma 3: Mens en Samenleving
Nr.
Vraag
3.1

3.2

Antwoord
Op deze plekken zijn struiken verwijderd en is er gras voor
terug gekomen Deze plekken worden niet meer gebruikt
om mensen te begraven.
Ja, voor verdere ontwikkelingen verwijzen wij u naar de
nota afvalstoffen die begin 2016 naar de raad wordt
gezonden.
Op dit moment worden de eerste resultaten van
berekeningen uit het regionale verkeersmodel, betrekking
hebbende op de rondweg Dinxperlo bestudeerd en in een
conceptrapportage verwerkt. Begin 2016 zal dit voor
besluitvorming worden aangeboden.
Door de gemeente wordt 100% terug geplant.
Op dit moment is Dinxperlo en Bredevoort
geïnventariseerd. In Dinxperlo zijn verschillende
maatregelen genomen. In Bredevoort zal dit eind 215
begin 2016 gebeuren. Aalten moet nog geïnventariseerd
worden.
Nee, de kostenbesparing zit in het minder onderhoud van
de nieuwe armaturen.

Antwoord

Een vraag over de inleiding; Budget
WMO en Participatiewet dalingen.
Hoe worden de dalingen
opgevangen? En kan hiervoor geld
van de ene gemeente naar de
andere gemeente gesluisd worden?

Indien noodzakelijk zal het beleid aangepast worden om
binnen de budgetten te blijven. Daarnaast hebben we nog
een reserve sociaal domein om eventuele tekorten uit te
kunnen dekken. Voor zowel de WMO als Participatiewet
zijn geen afspraken gemaakt met andere gemeenten.
Ten aanzien van Jeugdzorg zijn er regionale afspraken
gemaakt en is er sprake van verevening. Op korte termijn
kan een indicatie worden gegeven wat dit naar verwachting
voor de gemeente Aalten gaat betekenen in 2015.
Een vraag over het ‘totaal financieel In de najaarsnota.
overzicht’. Wanneer is er zicht op
de inhoudelijke cijfers?

3.3

Taakstelling sport; bezuiniging.
Waar halen we deze bezuiniging
vandaan?

Er zijn twee mogelijkheden. Of we passen de
subsidiebedragen aan of we verhogen de huur van de
sportaccommodaties (zowel binnen als buitensport).

3.4

Blz. 45 Hameland
Is dit getal het risico dat wij als
gemeente Aalten lopen in de
ontmanteling van Hameland? Of is
dit het algemene risico?

Het opgenomen bedrag van 2,3 miljoen is het Aaltens
aandeel op basis van het besluit van het AB van
Hameland ten aanzien van het transitieplan (ruim 10
miljoen in totaal)

3.5

Blz. 8 WSW. Is de subsidie
aangepast of wat is hier de
afgelopen jaren gebeurd?

Dit is Rijksbeleid. De subsidie in het kader van de SW zou
fors teruglopen naar plusminus € 22.000. Deze afbouw
gaat nu veel minder snel waardoor het voor 2016 nog ruim
€ 25.000 is.

3.6

Figulus: Is er al geld apart gezet
om hun plannen te realiseren?

Voor Figulus zijn geen andere bedragen opgenomen dan
afgesproken in het raamcontract wat nog loopt tot 1 januari
2017.
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3.7

Overname door SDOA. Is er al een
besluit genomen of alle mensen die
een grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben inderdaad
‘overgenomen’ worden door de
gemeente, afdeling Samenleving?

Dat formele besluit dient nog genomen te worden. Het
voorstel hiervoor komt in de RTG van 3 november en in de
raad van 17 november 2015

3.8

Blz. 34 De verstrekte hulpmiddelen
zijn sterk afgenomen. Is er enige
verklaring hiervoor?
De drie decentralisaties. Is er
inzicht of de inkomsten voor de
3D’s de uitgaven dekken?
Blz. 30 Consequenties van de
transformaties. Zijn er
consequenties in beeld en zo ja;
hoe vangen we die op?
Blz. 31 pt. 5 Onderwijs(veld)/krimp.
Is hier al een visie op? Hoe gaan wij
hier in samenwerking met scholen
mee om?
Blz. 31 pt. 5 Multifunctioneel maken
en samenwerken in
sportgebouwen. Is er momenteel
samenwerking met omliggende
(grensoverschrijdende) gemeenten.
Zo niet, is dat mogelijk? En
misschien in bepaalde
financieringsvorm?
Blz. 32 Huishoudelijke hulp binnen
de WMO. Wanneer vinden de
keukentafelgesprekken plaats? Zijn
die dit jaar afgerond?

Veel hulpmiddelen vallen of onder de
ziektekostenverzekering of worden niet meer vergoed.

3.14

Blz. 15 pt. 5. € 225.000 ontschot?

3.15

De helft van de uitgaven van de
gemeente is voor rekening van
mens en samenleving. Kan daar
meer aandacht aan worden
geschonken in de begroting? Ik lees
nu maar 5 kantjes voor mens en
samenleving.

De beschikbare middelen van de voormalige WTCG zijn
overgeheveld naar de post bijzondere
bijstand/armoedebestrijding.
De begroting is niet het enige informatie instrument dat uw
raad krijgt. Het gehele jaar door ontvangt u via diverse
kanalen informatie over het programma mens en
samenleving.

3.16

Blz. 34 5 indicatoren. Op de
begroting aanpassen (in de tekst):
totaal ISWI.

3.17

Blz. 31. Welke burgerinitiatieven
lopen er?

3.18

Hoe wordt de kwaliteit van de
jeugdzorg gewaarborgd? Verzorgt
de gemeente deze monitoring? En
hoe vaak gebeurt dit?

3.19

Zorg. Er is een vergroot budget
binnen gekomen, blijkt dit echt
nodig te zijn? Hebben wij deze
landelijke zorg al in beeld?

3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

Ja dat inzicht is er. De budgetten lijken op dit moment
toereikend. In de najaarsnota komt daar meer zicht op.
Die zijn nog niet allemaal in beeld. Langzaam krijgen we
een beeld over de transities. De transformatie is nog in
volle gang en zal nog wel een paar jaar in ontwikkeling
zijn.
In goed overleg met de scholen bekijken we wat de
consequenties zijn van de krimp. De scholen anticiperen
hier zelf zoveel mogelijk op. Een goed voorbeeld hiervan is
de fusie tussen het openbaar en katholiek onderwijs.
Er is geen samenwerking met omliggende
(grensoverschrijdende) gemeenten. Er wordt wel door
sporters (verenigingen) van andere gemeenten (ook
grensoverschrijdend) gebruik gemaakt van onze
sportaccommodaties.

De keukentafelgesprekken vinden al geruime tijd en plaats
en zijn allemaal voor 1 januari 2016 afgerond.

De cijfers die genoemd zijn bij de uitkeringen
participatiewet zijn de totaal cijfers van het ISWI. Dus niet
allen voor Aalten, want die waren niet beschikbaar in de
stand per juni 2015.
Zie hiervoor de Raadsmededeling die zeer binnenkort
komt over het Naoberfonds, maar verder ook de
initiatieven via Buurt aan Zet en ook bijvoorbeeld de
coöperatie Barlo.
Dit gebeurt nu vooral door de individuele gesprekken met
de betrokkenen. We zijn voornemens om dit jaarlijks via
een ‘klant tevredenheidonderzoek’ te onderzoeken.
Daarnaast zijn er tijdens de inkoop procedure
kwaliteitseisen geformuleerd.
Het budget landelijke zorg is vergroot. We hebben op dit
moment nog geen totaal beeld van deze kosten.
Binnenkort krijgt u daar een raadsmededeling over wat de
stand van zaken is na 3 kwartalen.
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3.20

Blz. 30. Vrijwilligers. Verdringen
deze mensen de professionals?

3.21

Blz. 10 pt 3. Figulus. Past dit binnen
het herstelplan? En wat doet
Figulus hieraan?

3.22

Blz. 10 pt. 4. Bezuiniging. Kan deze
bezuiniging wel gerealiseerd
worden in de huidige problematiek?
Blz. 10. Paragraaf 2 Sensire,
korting op anw. Is dit besproken
met Sensire? En hoe blijven we
dezelfde zorg regelen?
Blz. 32 Opheffen ISWI. Welk deel
van het ISWI gaat naar SDOA en
welk deel van de werknemers
neemt de gemeente voor haar
rekening?

3.23

3.24

Dat is niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld 15 jaar geleden
waren er in de verzorgingshuizen betaalde krachten die de
koffie verzorgden e.d.. Dat gebeurt nu allemaal door
vrijwilligers.
Natuurlijk gaan we er vanuit dat regulier werk door
reguliere arbeidskrachten worden uitgevoerd en niet door
vrijwilligers.
Dat is op dit moment onderwerp van gesprek met Figulus.
Bij het opstellen van de begroting waren de huidige
omstandigheden van Figulus nog niet bekend.
Gaan we vooralsnog gewoon vanuit. Voor de hele
begroting geldt, eerst vindt aanpassing plaats wanneer
duidelijk is dat de besparing niet gerealiseerd wordt.
Uit de voorgaande jaren bleek dat het opgenomen budget
in de begroting niet werd benut. De huidige korting is
hierop gebaseerd.

3.25

Kosten 2015 – 2016 1,2 miljoen
verlagen. Hoe moet ik dit voor me
zien?

Kort samengevat gaan de mensen met een korte afstand
tot de arbeidsmarkt (binnen 1 jaar aan het werk) voor reintegratie naar SDOA.
Mensen met een groter afstand tot de arbeidsmarkt (een
re-integratietraject wat langer duurt dan een jaar o.a.
sociale activering, voorkoming sociaal isolement,
werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk) gaat de
gemeente zelf uitvoeren.
Als de budgetten worden verlaagd zullen ook de kosten
omlaag moeten of op een andere manier moeten worden
gecompenseerd,

3.26

Blz. 10, punt 5.
Hoe wordt de bezuiniging van €
25.000 gerealiseerd in 2019?

Huurcontract wordt beëindigd wat kosten bespaart. De
huurinkomsten van de verenigingen vallen ook weg, dit
levert per saldo een voordeel op van + €25.000.

Programma 4: De Klant
Num
mer

Vraag

Antwoord

4.1

Hoe tevreden is de klant over de
digitalisering? Stel men komt hier
en er blijkt dat iets digitaal moet
worden aangevraagd, wordt de
klant dan weggestuurd?
Er zit een verschil van +/- 36.000,in de lasten tussen 2016 en 2017.
Waar komt dat door?
Mensgericht contact met burgers
door de hele gemeentelijke
organisatie. Hoe reageert een
ambtenaar wanneer een klant een
vraagstelt waarop het antwoord
‘kan niet’ is? Denkt hij/zij dan mee
in oplossingen of word er een
alternatief aangeboden?
De raadsvergadering zijn vanaf
2016 live te volgen via internet.
Gaan jullie dit halen?

We zijn van plan medio 2016 een
klanttevredenheidsonderzoek te starten. Dit zal hierin
getoetst worden.

4.2
4.3.

4.4

Dit komt doordat er in 2016 verkiezingen worden
gehouden en in 2017 niet.
Er wordt meegedacht met de burger/klant.

De live uitzending is gekoppeld aan de (ver)bouw van het
gemeentehuis aan de Markt.
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Programma 5: Informatie en Registratie
Nr.
Vraag
5.1
Blz. 67
Woonlasten worden maximaal met
3 % verhoogd net als de OZB voor
niet-woningen. Hoe vergelijk je dit?

Antwoord
Woonlasten zijn een combinatie van onroerende
zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Er is
afgesproken dat de totale woonlasten maximaal 3%
stijgen. Omdat de afvalstoffenheffing omlaag gaat geeft
dat de ruimte om de OZB met 6% te laten stijgen
De gemeente zamelt geen afval in bij niet-woningen
(bedrijven etc.) . Zij betalen dus geen afvalstoffenheffing.
Daarom wordt bij niet-woningen alleen de verhoging van
de OZB met 3% doorberekend.

5.2

Blz. 67
Onroerend zaakbelasting wordt
verhoogd met 6%. Hoe zit dit met
de 5,5% stijging van de tarieven.

Door de gemiddelde waardestijging van woningen van
+ 1,5 % en de nieuwe afrondingsmethodiek van -1% moet
het OZB-tarief met 5,5% stijgen om een 6% hogere OZBopbrengst te krijgen.

5.3

Wat is de status van de
informatiebeveiliging?

Het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld en op basis
van een impactanalyse is er een plan van aanpak
opgesteld. Deze wordt de komende jaren uitgevoerd.

5.4

Blz. 90 en 95.
Recreatie en toerisme en
begrotingsmiddelen.
Op pagina 90 wordt de verwachting
aangegeven dat het aantal
recreanten en toeristen stabiel blijft.
Hoe komt het dat de opbrengsten
begroting 2016 op pagina 95 dan
wel hoger begroot worden?

De opbrengsten recreatie en toerisme begroting 2016
geven een iets hoger beeld aan. Dit heeft niet zozeer te
maken met de toename van het aantal toeristen en
recreanten, maar met de stijging van de tarieven toeristenen forensenbelasting.

5.5

Krijgen we veel virusaanvallen
binnen bij de gemeente?

Elke instantie (zowel overheidsinstelling als bedrijf) heeft
dagelijks te maken met virusbedreigingen. Hier worden
constant passende maatregelen voor getroffen. Enerzijds
zijn dit technische maatregelen, anderzijds zijn dit
maatregelen die gericht zijn op de bewustwording van de
medewerkers.

5.6

Hoe is het met de privacy geregeld
in Aalten?

Privacy speelt een steeds grotere rol binnen
overheidsland. Privacy is daarom een belangrijk onderdeel
van de dienstverlening binnen de gemeente Aalten. De
gemeente Aalten heeft voor de rol ‘gemeentebrede
privacy’ een privacybeheerder aangesteld.

5.7

Samenwerking op het gebied van
ICT. Hoe zit het met het oostelijke
gemeenten?

De ICT samenwerking bestaat nu uit Aalten, Doetinchem,
Doesburg en Oude IJsselstreek. Daarnaast zijn er diverse
instellingen aangesloten bij de samenwerking waaronder
het ISWI, Wedeo, Sociale dienst Doetinchem, Omgevings
Dienst Achterhoek, DRU cultuurfabriek en de Gruitpoort.
De ICT samenwerking wordt verstevigd met de mogelijke
toetreding van nog een gemeente en een andere
gemeente heeft de storage in de samenwerking
ondergebracht.

5.8

Blz. 40
Informatiearchitectuur wat wordt
hiermee bedoeld?

5.9

Blz. 67
Verschil tussen OZB stijging van
ongeveer 5,5% en lastenstijging
van max 3%

Binnen de ICT samenwerking wordt op het gebied van de
automatisering samengewerkt (de computers, netwerk en
servicedesk). Met de informatiearchitectuur wordt de
digitale architectuur bedoeld en gebruikt voor het
gelijktrekken van de applicaties.
Woonlasten zijn een combinatie van onroerende
zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Tegenover de stijging van de OZB en de rioolheffing staat
een verlaging van de afvalstoffenheffing. Hierdoor stijgen
de woonlasten met 3%.
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Programma 6: Financiën en Vastgoed
Nr.
Vraag
6.1

Hoeveel m² industrieterrein heeft de
gemeente zelf nog uit te geven?

6.2

Hoe en waar worden de extra
medewerkers als gevolg van de
opheffing van de GR’en ISWI en
Hameland gehuisvest?
Hoe komen kostenramingen in het
kader van grondexploitaties tot
stand?
De gemeente staat garant voor de
verhuur van het
gezondsheidscentrum aan de
Nassaustraat. Wat kost dit de
gemeente op jaarbasis?
Er is gevraagd naar de lijst met nog
te verkopen gemeentelijke panden.

6.3
6.4

6.7

6.8

Hoeveel kavels heeft de gemeente
in 2015 al verkocht?
Hoe zit dat met die
voorziening/reserve afval? Waarom
is dat gewijzigd?

Antwoord
De gemeente heeft in Dinxperlo nog 1 kavel van 1.080 m²
beschikbaar (voormalig Dinex-terrein). In Aalten zijn nog 2
kavels beschikbaar ter grootte van 3.890 en 5.230 m².
De extra medewerkers worden in de bestaande
huisvesting (inclusief de verbouwde locatie Markt)
ondergebracht. Hiervoor zijn mogelijk enkele inpandige
aanpassingen noodzakelijk.
De kostenramingen zijn veelal gebaseerd op een mix van
kengetalen en prijsopgaven.
De kosten zijn afhankelijk van het oppervlakte aan niet
verhuurde ruimte. Momenteel bedraagt de garantie
€ 2.301,44 per maand. De garantie loopt tot 31 december
2018 en vloeit voort uit de afspraken omtrent de verkoop
van het object.
De volgende panden staan op de lijst om verkocht te
worden:
- Derde Broekdijk 9 Aalten
- Berging nabij Nassaustraat 2 Aalten
- Stationsstraat 8 Aalten
Daarnaast heeft de gemeente nog een aantal bijzondere
objecten in eigendom. Het gaat dan om de kerktoren van
de Dorpskerk te Dinxperlo, het kerkje De Rietstap en de
Teunismolen in de De Heurne. Het is geen gemeentelijke
taak om deze objecten in eigendom te hebben.
De verwachting is dat we in 2015 ca. 35 kavels verkopen.
Het maakt voor het stand niets uit of het voorziening of
een reserve is. De reden van deze wijziging staat vermeld
in de jaarrekening 2014. Blz 114
Reserve Afvalstoffen
Vrij recent is de notitie riolering van de Commissie BBV
uitgebracht. Volgens deze notitie dient iedere gemeente
inzicht te hebben in de verschillende componenten die in
tarieven zijn verwerkt. gevormd te worden conform artikel
44, lid 2 BBV. Dat betekent dat alle bedragen die
momenteel in een reserve of voorziening zitten, in deze
nieuwe voorziening verwerkt moeten te worden. De totale
waarde van deze reserve € 1.659.490 is in 2014 om die
reden dan ook overgeheveld naar de nieuwe voorziening
afval.
Reserve Riolering
Vrij recent is de notitie riolering van de Commissie BBV
uitgebracht. Volgens deze notitie dient iedere gemeente
inzicht te hebben in de verschillende componenten die in
het rioolheffingstarief zijn verwerkt. Hierbij valt te denken
aan toekomstig groot onderhoud of
vervangingsinvesteringen. Vanuit dit onderscheid dient
een voorziening te worden gevormd voor beide
onderdelen. Ook voor overige componenten die
mogelijkerwijs in een reserve moeten, moet dit inzicht
gemaakt te kunnen worden. Omdat ons GRP momenteel
dit inzicht niet biedt, dient er een voorziening gevormd te
worden conform artikel 44, lid 2 BBV
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Algemeen
Nr.
Vraag
A.1

Antwoord

Blz. 5. Waarmee worden de
woonlasten verhoogd als er geen
€ 500.000 wordt teruggegeven aan
de inwoners?
Blz. 5 Waarom wordt het
begrotingssaldo niet meer aan de
Stroppenpot onttrokken in 2017 ev?
Blz. 5 Kan er nog een nieuwe
school worden gebouwd nu er geen
toevoeging meer is aan de reserve
Onderwijshuisvesting
Waar is het geld in de reserve
onderwijs voor bedoeld?

Ruwweg 50 euro per huishouden, geen onderscheid in
eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, loopt via het
vastrecht en dat tarief is gelijk.

A.4

Blz. 8 Punt 3, Onderhoud wegen
dotatie voorziening; Waarom
verhogen we dit?

A.5

Blz. 9 Onderhoud gemeentelijke
gebouwen. Betreft de verhoging
voor alle gebouwen of is dit voor de
verbouw van de Markt?
Blz. 10 Ontschotten van budget
WTCG; is dit toegestaan en is dit
budget alleen voor
bijstandsgerechtigden?
Blz. 10 AMW bezuiniging
Welk percentage is dit van het
totale budget dat ze krijgen?
Blz. 10 OZB eigenaren;
Is de verhoging ten opzichte van
2015 € 214.000 en welk percentage
is dit?
Blz. 11 Dekking tekort riooltarief
Waarom wordt dit aan de reserve
stroppenpot onttrokken?
Blz. 12 P1 Ruimtelijke ordening, het
verschil tussen jaarschijf 2016 en
2017 bedraagt ca. 5 ton. Wat is
dat?
Blz. 33. Waardoor wordt het verloop
van de budgetten van Werk en
Inkomen veroorzaakt tussen de
jaren 2014 en 2016?

Dit heeft vooral te maken doordat we niet meer activeren,
alles wordt nu uit de voorziening bekostigd. Daarom moet
er een hogere dotatie naar de voorziening (hiertegenover
staat dat we geen kapitaallasten meer hebben).
Ja, dit betreft het onderhoud voor alle gemeentelijke
gebouwen.

A.2
A.3

A.6

A.7
A.8

A.9
A.10

A.11

A.12

Blz. 41 Informatie en registratie,
hoe komt het verschil tussen de
jaarschijven van de budgetten?

A.13

Blz. 48 waarom wordt er niets aan
de Stroppenpot toegevoegd?
Blz. 59 Wat zijn pijnlijke
maatregelen?
Blz. 63 Waarom staat
virusaanvallen op ICT gebied
bovenaan in de lijst en dit wordt
toch uitbesteed?
Blz. 64 Is het resultaat van 2015

A.14
A.15

A.16

Om misverstanden te voorkomen en een zuiver saldo te
presenteren.
Nieuwe investeringen kunnen ten laste van de reserve
onderwijs, wanneer deze niet toereikend zou zijn, dan
moet elders dekking worden gevonden.
Onderhoud komt voor rekening van de schoolbesturen.

Ja, ontschotten is toegestaan en budget is niet alleen voor
bijstandsgerechtigden bedoeld.
Budget in 2015 bedraagt € 153.000, bezuiniging in 2016
6,5% en dit loopt op tot 19,6% in 2019.
Ja, 5,4%

Hier is een koppeling gemaakt naar de economische
recessie. Er wordt onder andere door bedrijven minder
kuubs water gebruikt.
Dit betreft het budget Structuurfonds dat in 2015 en 2016
beschikbaar is en in 2017 niet meer is opgenomen.
Dit heeft te maken met de decentralisatiegelden 3D, die
vanaf 2015 via het gemeentefonds binnen komen, waar
de WSW middelen in 2014 nog via een specifieke
uitkering van het ministerie verliepen. Vanaf 2015 worden
de ontvangsten in programma 6 verantwoord in
subprogramma Financiering, beleggingen en dekking.
Het verschil tussen de primitieve jaarschijven is toegelicht
op blz. 42. Het verschil tussen primitief 2015 en ‘raming
na wijziging 2015’ is toegelicht in najaarsnota 2014 en
voorjaarsnota 2015.
Deze heeft een incidenteel karakter.
Bedoeld wordt dat er geen makkelijk in te boeken
bezuinigingen meer zijn.
Uit de periodieke inventarisatie blijkt dat dit een van de
grotere risico’s is.
IT Doetinchem doet er alles aan om onze bestanden te
beschermen.
Nee.
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A.17
A.18
A.19
A.20
A.21

A.22
A.23

hierin meegenomen?
Blz. 64. Waarom is er een buffer
van € 6,3 mln.?
Blz. 64 structurele exploitatieruimte,
wat zegt die – 0,1%?
Blz. 66 In hoeverre wordt er naar
kostendekkendheid van de
begraafrechten gewerkt?
Blz. 66 Hondenbelasting, is deze
opbrengst toereikend om de kosten
te dekken?
Blz. 71 Wat geeft de
renterisiconorm aan?
Blz. 75 Is er in de begroting al
rekening gehouden met een
opbrengst van locatie Stip Stap?
Blz. 82 Regio Achterhoek
Waaruit bestaat het vreemd
vermogen van € 23.395.000?

A.24

Blz. 83 Agem, waardoor wordt de
stijging in het vreemd vermogen
veroorzaakt?

A.25

Blz. 83 Stadsbank.

A.26

Blz. 94 Waarom staat de
investering Markt niet in het
schema?
Blz 95. Waarom loopt de algemene
uitkering met 2,5 mln. terug ten
opzichte van 2014?

A.27

A.28
A.29

Blz. 100 A4’tje. Waarom hebben we
een post onvoorzien?
In 2016 is er een ruimte van €
4.000 in de begroting samen met
onvoorzien van € 100.000 is er dus
een ruimte € 104.000.

A.30

Blz. 100 Overige stelposten: waar
zit het verschil tussen 2015 en 2016
in?
Waaruit bestaat de stelpost in 2016
nog?

A.31

Blz. 101 Waar zit het subsidie
verloop in t.o.v. de diverse jaren

Er wordt 10% van het begrotingstotaal aangehouden.
Dat er geen rek in de begroting zit. Zie ook hetgeen
geschreven is op pagina 59 onder ‘kansen en
bedreigingen’.
Al jarenlang blijkt het niet mogelijk om kostendekkende
begraaftarieven te hanteren.
Ja.
De verhouding tussen de verwachte aflossingen en
herziening van lening (tussentijdse renteaanpassing) van
leningen ten opzichte van het begrotingstotaal. Aalten zit
(ruim) aan de veilige kant volgens deze berekening.
Nee.
Voorziening nazorg stortplaatsen ca. 5.5 miljoen euro en
aangegane verplichtingen inzake het Regiocontract ca. 16
miljoen euro en in totaal een kleine 2 miljoen
vooruitontvangen bedragen en nog te betalen kosten.
Het eigen vermogen neemt in 2016 af, omdat:
- de gemeentelijke bijdrages door de jaren heen afnemen.
- het jaar 2016 conform het bij de gemeentes bekende
jaarplan een negatief resultaat laat zien.
Het vreemd vermogen vermogen laat een behoorlijke
toename zien, omdat jaarplan 2016 uitgaat van een
substantiële groei met een nog negatief resultaat.
Dit leidt tot het oplopen van de crediteuren en de overige
schulden. Daarnaast is financiering nodig voor het
opvangen van de voor energie maatschappijen
kenmerkende seizoenseffecten (klanten krijgen elke
maand eenzelfde voorschot gefactureerd, maar
energieverbruik is in de wintermaanden hoger)
Mw. Z.E. van Alstede staat ten onrechte als lid van het
DB. Zij is plaatsvervangend AB lid.
Deze is al opgenomen in de begroting 2015, nu worden
alleen nieuwe investeringen vermeld.
Grotendeels betreft dit de teruggang van de oude WMO
HH vergoeding (ca € 1,2 mln.), de onttrekking aan het
gemeentefonds van het onderhoud schoolgebouwen, in
2014 ontvingen we vergoeding voor de invoer 3D’s, en
o.a. de verlaagde uitkeringsfactor.
Dit is een niet geoormerkt budget, dat in de loop van het
jaar voor nader te bepalen doelen kan worden ingezet.
Deze begrotingsruimte is in 2016 inderdaad aanwezig.
Deze ruimte kan niet structureel ingezet worden.

In 2015 zijn alle budgetten ten behoeve van de 3D’s in
eerste instantie op de stelpost gezet. In de loop van 2015
zijn deze specifiek gemaakt.
De stelpost in 2016 van 7,4 mln. betreft grotendeels het
budget voor de participatiewet en daarnaast voor 5 ton
voor het structuurfonds zoals besloten in de begroting van
2015.
Dat komt omdat er op enkele plaatsen een bezuiniging is
doorgevoerd, die soms uit eerdere jaren komen. Maar
zoals de bezuiniging die nu wordt voorgesteld op AMW, is
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terug te vinden in het dekkingsplan op blz. 10.
A.32

A.33
A.34
A.35
A.36

Waarom zijn de onderdelen van de
programma’s zo ingedikt?
Bijvoorbeeld blz. 27 ‘Wat kost het’
Handhaving, duurzaamheid, afval
en vergunningen.
Is de privatisering van de markt in
Dinxperlo verwerkt in de cijfers?
Hoeveel wordt er aan de
voorziening afval de komende jaren
onttrokken?
Wat moeten we doen om nog wat te
kunnen investeren? Begroting is
namelijk sluitend.
In de paragraaf is nog sprake van
de zgn. maandrapper (blz 53). Klopt
dat?

A.37

Blz 56, toename aantal
werkplekken: Stijgt het aantal
medewerkers met 20 FTE t.g.v. de
ontmanteling van Hameland?

A.38

Is al bekend welke gemeente de
hypotheken van de medewerkers
van ISWI overneemt? Wordt er nog
onderzoek gedaan naar de risico’s?

A.39

Blz 12, waarom nemen de lasten
voor Personeel en Organisatie in de
periode 2016 – 2019 verder af?

A.40

Blz 55, privatisering stratenmakers:
Welke personele omstandigheden
worden hier bedoeld?

A.41

Wat gebeurt er met de bomenroute
Dinxperlo?

A.42

Wordt er bij nieuwbouwplannen
rekening gehouden met de
toestroom van asielzoekers?

Dat is keus die met ingang van de begroting 2015 zo
gemaakt is.
Ja.
Zie overzicht voorzieningen blz. 96. Loopt in 4 jaar terug
naar nihil.
Bv. de belastingen verhogen of andere uitgaven laten
vervallen.
Nee, dit is vervangen door de zgn. Stavaza.

We verwachten dat een deel van de taken van de
gemeenschappelijke regeling Hameland en ISWI binnen
de eigen organisatie worden belegd en een deel via een
dienstverleningsovereenkomst aan een andere
organisatie wordt opgedragen. Met hoeveel FTE de
formatie stijgt is nog niet precies bekend. Tezamen met
andere ontwikkelingen (jeugdzorg) houden we rekening
met 15 – 20 extra werkplekken.
Wedeo nieuwe stijl is niet bereid deze hypothecaire
geldleningen over te nemen. We zijn in overleg met de
gemeente Oude IJsselstreek over enkele dossiers in het
kader van de liquidatie van de gemeenschappelijke
regeling ISWI, waaronder dit onderwerp. Alvorens tot
besluitvorming over te gaan wordt een risico-analyse
uitgevoerd.
Dit is het gevolg van de in de vorige collegeperiode
gerealiseerde ombuigingen op het gebied van personeel
en organisatie, die met behulp van een strategische
personeelsplanning in meerjarig perspectief zijn
geconcretiseerd. Daarbij moet worden aangetekend dat
CAO-stijgingen en aanpassingen van de formatie ten
gevolge van de toe- of afname van de gemeentelijke
taken ook een rol spelen.
Twee van de vier stratenmakers zijn uit dienst getreden.
Een stratenmaker heeft intern een andere functie
aanvaard en een stratenmaker is nog als zodanig
werkzaam bij de Buitendienst. Een beperkt deel van het
straatwerk wordt dus nog door de eigen organisatie
uitgevoerd, de rest wordt opgedragen aan marktpartijen.
Eén van de speerpunten van beleid Vrijetijdseconomie is
onderhoud van bestaand aanbod ter borging van de
kwaliteit. Op de Uitvoeringsagenda VE staat voor 2016
o.a. in de planning de ‘Bomenroute Dinxperlo’. De huidige
bordjes langs deze bestaande route zijn niet compleet dan
wel slecht leesbaar. Onderzocht wordt of deze vervangen
dan wel verwijderd gaan worden. Mogelijk kan een digitale
route-app in plaats van bordjes worden ontwikkeld. E.e.a.
gebeurt in overleg met het lokale VVV-agentschap.
Bij de nieuwbouwplannen wordt hier geen rekening mee
gehouden omdat deze mensen qua inkomen zijn
aangewezen op de bestaande woningvoorraad. Als blijkt
dat we onze taakstelling binnen die voorraad niet meer
kunnen oplossen zal naar alternatieven worden gekeken.
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Algemeen paragraaf demografische ontwikkeling
Num
Vraag
Antwoord
mer
D.1

Blz 85 Waarom hanteren we deze
leeftijdsopbouw en in de Regionale
Woningmarktmonitor een andere?

D.2

Blz. 85 en 90 Waarom komen
planningen van tabel
leeftijdsopbouw gemeente en tabel
ontwikkeling arbeidspotentieel niet
overeen qua aantal inwoners rond
2020?

D.3

Blz. 87 leegstand 561 in relatie tot
110 te koop volgens de factsheet
Aalten uit de regionale monitor

D.4

Blz. 91 Gemiddeld lager inkomen.
Wat doet Aalten eraan om hogere
inkomens binnen te krijgen.

D.5

Blz. 89 graag een toelichting hoe
PWE overzicht van de Provincie tot
stand komt?
Blz. 87 In de paragraaf wordt een
leegstand genoemd van 561
woningen op peildatum 1-1-2015.
Is dit inclusief de beschikbare
bouwkavels?
Blz. 89 Waar bestaat de genoemde
7,3 ha aan zachte plannen uit?

D.6

D.7

In de regionale monitor wordt als bron CBS statline
gebruikt en wij hanteren zelf al jaren deze indeling die
inspeelt op de vraag van diverse gebruikers zoals het
onderwijsveld. Deze indeling hebben we dus ook op onze
website.
Onder de laatste tabel staat aangegeven dat dit op basis
van de Primos prognose 2012 was en dat de laatste
prognoses een ander beeld laten zien dat al 2000
inwoners lager ligt rond 2020. De eerste tabel is
gebaseerd op de meest recente Primos prognose.
In de Regionale Woningmarktmonitor is meer
gedetailleerd aangegeven waarom er leegstand is en
inderdaad begin 2015 stonden er 110 van de leegstaande
woningen te koop op Funda.
Wij werken nauw samen met onze collega-gemeenten in
de Achterhoek om de economie van de Achterhoek een
‘boost’ te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan smartindustrie. Ook het onderwijsveld werkt nauw samen met
de ondernemers om vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen. Onze actie om de Stationslocatie-zuid een
nieuwe invulling te geven is een voorbeeld om deze
hogere inkomens/opleidingsniveau banen binnen te
krijgen.
Zie http://www.gelderland.nl/pwe
Nee, de leegstandscijfers gaan uit van de bestaande
woningvoorraad.

Zie bijgevoegde raadsmededeling uit 2011 Regionaal
Programma Bedrijventerreinen (RPB)
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Bijlage:
Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB)
Inhoud raadsmedeling 17-05-2011
Provincie Gelderland heeft verzocht om een Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) op te
stellen. Het RPB is een bestuursconvenant tussen regio en provincie. Doel van het RPB is de
bedrijventerreinopgave te definiëren en afspraken te maken over te nemen maatregelen en
activiteiten.
Wij hebben besloten in te stemmen met het RPB, waarin afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van
afstemming en regulering vraag-aanbod, segmentering, programmering herstructurering,
grondprijs(methodiek), SER-ladder en monitoring.
Met name het proces ‘terugbrenging overaanbod’ is er één geweest van langdurig en intensief overleg
tussen regiogemeenten, subregio’s Oost en West, en met verantwoordelijk gedeputeerden.
De behoeften zijn berekend van 1-1-2009 tot 1-1-2023. Wij hebben besloten 7,43 ha aan zachte
plannen tot 2023 in te leveren:
- Lammersweide is teruggebracht naar minder dan 1 ha (ondergrens);
- Vierde Broekdijk is gesplitst; van 3,38 ha wordt 1,96 ha wel ontwikkeld (private ontwikkeling “Cattier”)
maar hebben wij 1,43 ha door gemeente te ontwikkelen terrein geschrapt;
- ’t Hietveld fase 2 (5 ha) wordt bij gebleken behoefte na 2023 in ontwikkeling gebracht.
Deze uitgangspunten, evenals ons standpunt dat wij niet risicodragend zullen participeren in de
ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Laarberg, zijn integraal in het RPB overgenomen.
Regionaal is afgesproken het besluit tot vaststelling door de colleges van B&W tot 15 juni nietopenbaar te laten zijn. In het Programmateam Duurzame Economie van 15 juni wordt het RPB
gepresenteerd, waarna het aan provincie Gelderland ter vaststelling en ondertekening wordt
aangeboden.
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