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Vragen Fracties
CDA, geen technische vragen, wel politieke. Deze worden gesteld in de RTG
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ChristenUnie
1. Pag.5 inleiding: dekkingsvoorstel voor de voorziening ontmanteling Hameland. Hierbij wordt
voorgesteld om deze voor 50% te dekken uit de pot decentralisatie en voor 50% uit de
algemene middelen. Welke onderbouwing zit hier onder om deze keuze te maken en mocht
het totaal bedrag niet nodig zijn gaan dan de gelden op gelijke basis van verdeling weer
terug?
2. Pag.12 P1.009: kan met eigen mensen dezelfde of betere kwaliteit geleverd worden op het
gebied van schuldhulpverlening dan via de stadsbank?
3. Pag.13 tabel indicator: aantal incidenten per 1000 inwoners. Streefcijfer 2015 zou volgens
beschrijving op nul moeten staan dus niet vermeld maar staat op 12 klopt dit wel?
4. Pag.18 P2.002: Hogestraat. Gaat dit om het gedeelte binnen het kernwinkel gebied en waar
om zijn deze uitlopers niet mee genomen in het totaal plan herinrichting kern Aalten?
5. Pag.19 uitleg indicator: Betreft de cijfers 1/2/3/4 onder de indicator de producten en de kleur
kolommen de jaren 2013/2014/2015 of moeten wij dit nog anders lezen?
6. Pag.25 P3.007: hoe verhoudt zich deze wijziging tot de beantwoording van de vraag in de
Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie op pagina 2 van de beantwoording speerpunt
1?
7. Pag.34 P6.006: Heeft de kwestie BTW scholen nog consequentie voor de begroting 2016
zoals die vorige week is vastgesteld rond de voorziening onderwijshuisvesting en de voeding
van deze voorziening?

Fractie ChristenUnie . Johan Pennings.
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Programma 1 Bestuur en advies
Blz 10

Telecom KPN komt met een oplossing.
Ziet het college mogelijkheden dat KPN met de aanleg voor het
buitengebied een snelle internet verbinding kan gaan anleggen?

Blz. 10

Evenementenvergunningen
Er lopen voor bepaalde locatie meerdere beroepszaken. De rechter vindt
dat de normen uit de geluidsverordening tot forse geluidshinder kunnen
leiden is al bekend wanneer de definitieve uitspraak volgt?

Blz 11

P1.003 Is de constatering juist dat de privatisering van de marktgelden
nadelig zouden zijn? Waar komt het voordeel vandaan?

Blz 11

P1.003 Gaat de verzelfstandiging van de Dinxperlose weekmarkt op 01-012016 lukken?

Blz 12

P1.009 en P1.010 Graag willen wij gezien het totaal pakket meer
duidelijkheid te krijgen wat nu daadwerkelijk structureel nodig is.
Armoedebeleid nu extra 1 jaar 0,75 Fte en schuldhulpverlening structureel
1 Fte.
Wetende dat uit het verhaal ISWI en Hameland er ook nog het een en het
ander op ons afkomt zou hierop een adequaat personeelsbeleid gevoerd
moeten worden.
GB wil ervoor opteren om dit in het personeelsbeleid onder een noemer te
noemen als incidenteel herziend beleid met daaraan gekoppeld een geschat
aantal Fte voor 1 jaar. In 2017 moet het dan duidelijk zijn wat
daadwerkelijk nodig is.

Programma 2 Onze leefomgeving
Blz 17

Zijn er naast het aanbrengen van verlichting om de sociale veiligheid te
verbeteren voor de Haartseweg nog andere wegen in onze gemeente te
verwachten die vragen om een verbetering van de verlichting? Zijn er geen
straten tussen de buurtschappen naar de hoofdkernen die vragen om een
betere verlichting? GB vraagt het college om een onderzoek in te stellen
naar de locaties waar eventueel de sociale veiligheid verbeterd kan
worden?

Blz 19

Er is een vermindering van de legesopbrengsten daar staat toch tegenover
dat er ook minder personeelsuren zijn ingezet?

Blz 25 en 26 Kunt u m.b.t. de volgende posten een verduidelijking geven wat we er voor
gaan doen? Het gaat om P3.004, P3.007, P3.008, P3,009 en P3.010. Kan
het college helderheid verschaffen omdat het nogal wat wazig is en dat de
aansturing op dit moment wat ad hoc gebeurd?

5

Programma 6 Financiën en vastgoed
Blz 34

Er worden diverse adviezen ingewonnen rondom de procedure rondom de
BTW van de scholen. Is er een inschatting te maken m.b.t. de uitspraak
van de HR en wanneer deze uitspraak er zal komen?

Dinxperlo, 15-11-2015
Namens de Fractie GemeenteBelangen
Rudi Wossink
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HMV
Geen vragen ingediend.
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Progressieve Partij:
Vooraf.
a.Regelmatig wordt in de tekst verwezen naar bepaalde acties die in 2016 uitgevoerd zullen
gaan worden. Dat is verwarrend. De najaarsnota gaat over de acties die uitgevoerd ZIJN in
2015. Kunt u zich in het vervolg daartoe beperken.
b.Een overschrijding of onderschrijding wordt vaak in een saldo uitgedrukt. Zowel de
bedragen als in de tekst (verdubbeling naturalisatieaanvragen). Dat is onhandig. Alleen een
saldo of een “verdubbeling”zegt niet veel. Graag in het vervolg de echte getallen erbij.
Vragen bladzijde-gewijs.
Blz. 7: Onderaan schema: “Transities 3D budgetten”: hierachter staan geen bedragen
ingevuld.
Blz. 8, par 2: “Wij controleren organisatiebreed op tijdige besluitvorming” : wanneer worden
deze controles uitgevoerd en wat is dan tijdig?
punt 6: wij initiëren faciliteren etc: prachtige termen, maar wat wordt daar concreet mee
bedoeld?.
Pag. 10 horeca- en evenementenbeleid: wanneer komt de risicoanalyse?
Evenementenvergunningen. “Voor een bepaalde locatie lopen meerdere beroepszaken”.
Bedoeld zal zijn Malle Babbel. Hoe staat het met de betaling van bestuurlijke boetes,
dwangsommen en dergelijke?
Blz. 11, P1.003 Per saldo een voordeel van 41.000 op de begroting. Wat zijn de precieze
geraamde kosten en opbrengsten? Een saldo zegt niet zoveel.
P1.005. Het inhuren van een casemanager voor de Duitse markt wordt hier achteraf gemeld.
Daarbij wordt er bijna van uit gegaan dat dit ook nog een vervolg vindt. Dat geldt bij meer
acties (schuldhulpverlening, ondersteuning armoedebeleid, AZC). Is er een betere manier te
vinden om de raad vooraf te informeren hoe een bepaalde beleidswens vormgegeven wordt.
Nu is het een voldongen feit.
P1.006. Kan er een precies overzicht komen van hoe de pensioenverplichtingen geraamd
zijn, wat de uitgaven zijn. hoe lang deze verplichtingen nog lopen (evt. vertrouwelijk)
Blz. 12, 2e Alinea, P.1.008. Vanaf 2016 wordt het loonbudget verhoogd met 69.000.-- Eur.
gedurende vijf jaren.
Vraag voor de duidelijkheid: het budget wordt JAARLIJKS verhoogd met 69.000 Euro,
gedurende vijf jaar
Blz. 15, Programma 2. Onze Leefomgeving.
Punt 1. Uitvoering in 2015. ( rechter kolom). Led verlichting. In 2016, wordt EXTRA
vervanging uitgevoerd.
Vraag: Wordt hier ook een EXTRA krediet voor begroot?

Blz. 16 Doelstellingen afvalbeheer: De teksten gaan over een nota die in 2016 verschijnt; de
stoplichten staan in 2015 op groen. Klopt dat?
Blz. 16, Laatste onderdeel uitvoering in 2015. Fietspad langs N 318.
Vraag: Een voorkeurs-trace is begin 2016 gereed.
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Vraag: Hoe bedoelt u dat precies en gaat deze termijn gerealiseerd worden?

Blz. 17 Ad 4, laatste zin (Hogestraat) “Dit wordt als er budget voor vrijkomt nog uitgevoerd”.
Elders wordt dit budget genoemd (op twee plaatsen). Is er nu budget of komt er nog
budget. Wat is er precies bij de Hogestraat aan de hand?
Ad4. Waarom is het wenselijk om fietsstraat en fietsenstalling (en fietsoversteek N313)
middels een raadsvoorstel te laten besluiten? Waarom geldt dat niet voor verlichting
Haartseweg?
Blz. 17. Actuele en overige ontwikkelingen:
Laatste regel: Rondweg Dinxperlo, begin 2016 kan besluitvorming plaatsvinden.
Vraag: Is hier een dekking voor?
Blz. 17. Budgetbijstelling bestaand beleid: Programma 2.002. Centrumplan Dinxperlo.
Vraag: welk plan bedoelt u?
Blz. 18: Is er een overzicht te geven van de acties ikv “brede stoep”?
P2.003 Riolering. Kan er een overzicht van inkomsten en uitgaven van de riolering gegeven
worden van de jaren 2013, 2014, 2015. En dan niet alleen de saldi?
Blz. 19, Bans gelden, ( Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl). Er zijn wederom geen uitgaven
geweest.
Vraag: Waarvoor is dit budget van Eur. 15.150.-- bedoeld?
P2.006. Minder plannen betekent ook minder welstand (leges). Hoeveel plannen waren er
resp. in 2013, 2014 en 2015 voorgelegd en hoeveel leges bracht dat in die jaren op?
P2.007: Waarom was de ondersteuning opgevoerd, als er geen gebruik van wordt gemaakt?
Pag. 21
punt 1) zijn er ook klachten van mensen dat ze zelf veel meer moeten doen. Vervuilen
mensen niet? Wordt hier goed opgelet?
Blz.21, punt 2: waarom staat het stoplicht op groen (zie ook de onzekerheden genoemd
onder Jeugdzorg blz. 38 en WMO blz. 39)
Blz. 21 punt 3: Wat is het sportstimuleringsproject ism de sportraad geweest?
Pun4: Rechtvaardigt het huidige functioneren van de vrijwilligersvacaturebank een groen
stoplicht?
Punt 5: waarom staat daar een groen stoplicht?
Punt 8: Waarom staat hier een groen stoplicht?
Blz. 23. 1e Alinea, Keukentafel gesprekken. Er wordt gezegd, dat deze gesprekken binnen de
gemeente Aalten in 2015 afgerond zullen worden.
Vraag: is het juist, dat dit toch 2016 moet zijn?
Leerlingenvervoer:
Er is een besparing opgenomen van 40.000 euro, er onder staat dat het leerlingenvervoer
juist duurder is geworden. Hoe duur is het geworden?
Blz. 25. P3.004. ISWI. bijstelling op basis van rapportage.
Er was/is oorspronkelijk een tekort van 1,1 miljoen, zoals hier beschreven wordt. Een
meevaller van een hogere rijksbijdrage van 440.000.--, zodat het tekort nu nog uitkomt op
770.000.-- Eur. Wanneer ik 1,1 miljoen verminder met 440.000.--, dan rest mij een tekort
van 660.000.--
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P3,004: Is hier ook rekening gehouden met eventuele claims van de mensen die geen loon
hebben gehad?
P3.007: Wat waren de plannen begin 2015 voor dit werkervaringsplan?
P3.011. De gemeente ontvangt € 1.000,-- per statushouder voor maatschappelijke
begeleiding. VNG heeft uitgerekend dat gemiddeld de kosten per statushouder in Nederland
plm. € 3.500,-- zijn. De gemeente Aalten kan het budgettair neutraal. Hoe zit dat?

blz 27 punt P3.015
huishoudelijke hulp toelage 148,114
mag dit geld wel aan alfa hulpen worden besteed, of moet dit bij de hulpen die fatsoenlijk
uitbetaald worden worden besteed?
P4.003 Kwam er in 2016 niet een referendum? Of is dat al in de begroting 2016
meegenomen?
Blz. 32 Ad 3: kan er een lijst overlegd worden van verkochte kavels in 2015?
Blz. 34: De leegstand enz…. Derhalve een bijstelling. Waarom Derhalve?
Pag. 34 Waaruit bestaat de verwachting dat pand Stationsstraat in 2016 wel verkocht zal
worden?
Blz. 35, P6.009: Welk groot perceel betreft dit?
Blz. 40: Decentralisatie Participatiewet: Wel erg kort door de bocht. Om welke budgetten
gaat het?
programma 6: Voor de Participatiewet is meer geld beschikbaar. Hoeveel?
Blz. 46. Overzicht Algemene reserve, stroppenpot en decentralisaties. Kan hier nog aan
toegevoegd worden de reserve Huisvesting?
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Pvda
Bestuur advies en ruimtelijke ontwikkeling.
Zou de verdunning van het aantal woningen niet herzien moeten worden i.v.m. de te verwachten
toenemende vraag naar goedkope huurwoningen?
Welke subsidies worden er bedoeld bij Stationslocatie Zuid?
Mens en Samenleving.
Leerlingenvervoer.
Tot nu toe is maar een kleine afname van het aantal te vervoeren leerlingen, is de opgenomen
besparing oplopend tot 40.000 Euro in 2018 nog wel te realiseren?
Financiën en Vastgoed.
Is er aan de leegstand van het gezondheidscentrum aan de Nassaustraat op korte termijn iets te
veranderen aangezien dit € 27.619 kost.
Zijn er nog mogelijkheden om het stallen van geld bij het Rijk te voorkomen of is dit wettelijk niet
haalbaar.
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VVDAALTEN.NL
Vragen Najaarsnota

Blz. 11; Samenwerking met onze Duitse buren
In de RTG van 1 december 2015 komt de Grensoverschrijdende samenwerking aan de
orde. Hier wordt een krediet van € 35.000,-- gevraagd. Waarom wordt de post voor
P1.005 ad € 15.000,-- niet in het krediet betrokken? Per saldo kost dit dus € 50.000,-Structuurfonds
Het krediet voor het Structuurfonds is al geruime tijd geleden vastgesteld. Tot op heden
hebben wij nog geen beleid en/of voorstellen mogen ontvangen. Graag ontvangen wij
hieromtrent de stand van zaken.
Openbare verlichting
Aan de Haartseweg wordt nieuwe verlichting aangebracht. Deze toezegging is door de
portefeuillehouder in de raadsvergadering aangekondigd. Waarom is hiervoor geen apart
raadsvoorstel aan de raad voorgelegd?
Riolering
In de Begrotingsraad is ook al het nodige over de dekking van de riolering gesproken. Nu
krijgen wij een mix van Stroppenpot en Rekeningresultaat om het tekort ad € 160.000 te
dekken. Naar onze mening valt dit op grond van het BBV stelsel onder het
rekeningresultaat en niet onder de Stroppenpotreserve. Graag uw mening.
Groene Slingeplan
Nu het groene Slingeplan voltooid is blijkt dat er gevaarlijke situaties zijn tussen
wandelpaden en de Slingebeek. Vanwege de betonnen hellingen is het moeilijk uit de
Slingebeek te komen, in het geval er personen in vallen. Is het een optie om te zorgen
voor reddingsboeien en/of reddingstrappen?
Treasury
Hoe hoog kan het bedrag worden als inderdaad geld bij het Rijk gestald moet worden?
Algemene reserve
In het overzicht op blz. 46 is volgens ons nog geen rekening gehouden met het tekort
over 2015 ad ca. € 575.000,--. Feitelijk is het tekort over het jaar 2015 ca. € 611.000,-12

hoger wegens de lagere algemene uitkering 2015 middels dekking uit de Stroppenpot.
Het tekort 2015 zou dan ca. € 1.186.000 bedragen. Eind 2016 zal de algemene reserve
hierdoor ca. € 11,-- miljoen en de Stroppenpot per eind 2016 € 1,7 miljoen bedragen?
Bent u het eens met het bovenvermelde?
Voorzieningen
Inzake de ontmanteling van Hameland wordt een voorziening van ca. € 2,3 miljoen
gevormd zo valt te lezen. Wordt dit een afzonderlijk en zichtbare voorziening Hameland?
VVD Fractie Aalten

16 november 2015

.
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Inleiding najaarsnota
Nr.
I.1

Partij
PP

Vraag
Vooraf.
a.Regelmatig wordt in de tekst
verwezen naar bepaalde acties die in
2016 uitgevoerd zullen gaan worden.
Dat is verwarrend. De najaarsnota
gaat over de acties die uitgevoerd
ZIJN in 2015. Kunt u zich in het
vervolg daartoe beperken.
b.Een overschrijding of
onderschrijding wordt vaak in een
saldo uitgedrukt. Zowel de bedragen
als in de tekst (verdubbeling
naturalisatieaanvragen). Dat is
onhandig. Alleen een saldo of een
“verdubbeling”zegt niet veel. Graag in
het vervolg de echte getallen erbij.

Antwoord
a.
Nee, we willen altijd volledige informatie geven
ook al betreft het de komende jaren.

b.
Nee, dat doen we alleen als het een
verduidelijking betreft.

I.2

CU

Blz.5 inleiding: dekkingsvoorstel voor
de voorziening ontmanteling
Hameland. Hierbij wordt voorgesteld
om deze voor 50% te dekken uit de
pot decentralisatie en voor 50% uit de
algemene middelen. Welke
onderbouwing zit hier onder om deze
keuze te maken en mocht het totaal
bedrag niet nodig zijn gaan dan de
gelden op gelijke basis van verdeling
weer terug?

Wij vinden dat Hameland voor een deel te maken
heeft met de participatiewet. Daarvoor krijgen wij
gelden van het rijk. De nog niet benutte gelden
zijn gestort in de reserve en daar kan over
beschikt worden. Niet benodigde gelden worden
uiteraard in dezelfde verhouding weer terug
gestort ofwel niet onttrokken.

I.3

PP

Blz. 7: Onderaan schema: “Transities
3D budgetten”: hierachter staan geen
bedragen ingevuld.

Dat klopt, in dit overzicht is het totaal van de
begrotingswijzigingen opgenomen. Verwezen
wordt naar blz. 53. Hieruit blijkt dat het saldo van
de wijziging met betrekking tot de drie
decentralisaties € 0 bedraagt.
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Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Nr.
1.1

Partij
PP

Vraag
Blz. 8, par 2: “Wij controleren
organisatiebreed op tijdige
besluitvorming” : wanneer worden
deze controles uitgevoerd en wat is
dan tijdig?

1.2

PvdA

Blz. 9. Zou de verdunning van het
aantal woningen niet herzien
moeten worden i.v.m. de te
verwachten toenemende vraag naar
goedkope huurwoningen?

1.3

PP

Blz. 9 punt 6: wij initiëren faciliteren
etc: prachtige termen, maar wat
wordt daar concreet mee bedoeld?.

1.4

GB

Blz. 9 Telecom KPN komt met een
oplossing.
Ziet het college mogelijkheden dat
KPN met de aanleg voor het
buitengebied een snelle internet
verbinding kan gaan aanleggen?

1.5

PP

Blz. 10 horeca- en
evenementenbeleid: wanneer komt
de risicoanalyse?

1.6

PP

Blz. 10. Evenementenvergunningen.
“Voor een bepaalde locatie lopen
meerdere beroepszaken”. Bedoeld
zal zijn Malle Babbel. Hoe staat het
met de betaling van bestuurlijke
boetes, dwangsommen en
dergelijke?

Antwoord
De controles worden steekproefsgewijs
uitgevoerd. Beoordeeld wordt of het besluit op
een aanvraag binnen de wettelijke termijn is
genomen (meestal 8 weken). De wet verbindt in
veel gevallen aan het verstrijken van de
wettelijke termijn een van rechtswege positieve
vergunning (lex silencio positivo). Ook kan bij
een termijnoverschrijding een dwangsom worden
gevorderd. Door de uitgevoerde controles
worden vrijwel geen vergunningen meer van
rechtswege verleend. We hebben nog geen
dwangsommen op grond van de Wet dwangsom
en beroep betaald.
Op termijn is het aantal huishoudens minder dan
het aantal al aanwezige woningen. Er zal naar de
kwaliteit gekeken moeten worden waar de beste
kansen voor reductie zijn. Er is nergens bepaald
dat dit de goedkopere huurwoningen moeten
zijn. Voor de doelgroep die qua inkomen hierop
aangewezen is moeten voldoende goedkope
huurwoningen van voldoende kwaliteit
beschikbaar zijn. De reductie van de
woningaantallen zal voor een groot deel in het
particuliere segment moeten plaatsvinden omdat
wij ca 80% particulier woningbezit in onze
gemeente.
Wij hebben een lokale werkgroep WBBA
(Werkgroep Breed Band Aalten) opgericht. Wij
faciliteren deze werkgroep ondermeer financieel,
bijvoorbeeld betreffende het opstellen, drukken
en verzenden van nieuwsbrieven, de
gerealiseerde internetsite e.d. Te zijner tijd
nemen zij de uitvraag aan bewoners van het
buitengebied ter hand, wij dragen (financieel) bij
aan de organisatie van de informatieavonden,
eventueel benodigd voorlichtingsmaterialen en
de locaties.
Ja, echter KPN kan c.q. wil dit niet voor het totale
buitengebied realiseren, gezien de onrendabele
investering. Dit geldt overigens voor meer
marktpartijen. Om deze reden werken wij samen
met de regiogemeenten en de provincie aan een
steunregeling. De provincie voert daarnaast
verkennende gesprekken met marktpartij CIF
(zie raadsmededeling 169/2015).
Eerste helft 2016, als onderdeel van de
geactualiseerde Evenementennota.
Twee van de vijf termijnbetalingen zijn betaald.
De invordering van de nog verschuldigde
betalingen is in handen gesteld van de
gerechtsdeurwaarder.
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1.7

GB

Blz. 10 Evenementenvergunningen
Er lopen voor bepaalde locatie
meerdere beroepszaken. De rechter
vindt dat de normen uit de
geluidsverordening tot forse
geluidshinder kunnen leiden is al
bekend wanneer de definitieve
uitspraak volgt?

De rechtbank deelde ons op 27 oktober 2015
mee dat de uitspraak binnen 6 weken volgt.

1.8

PvdA

Blz. 10. Welke subsidies worden er
bedoeld bij Stationslocatie Zuid?

1.9

GB

Blz 11 P1.003 Is de constatering
juist dat de privatisering van de
marktgelden nadelig zouden zijn?
Waar komt het voordeel vandaan?

Wij hebben de concept aanvraag ingediend voor
de provinciale subsidieregeling ‘Steengoed
benutten’. Indien nodig willen wij mogelijk nog
een aanvraag indienen betreffende
infrastructurele werken voor de provinciale
regeling Vitaal Gelderland – herstructurering
bedrijventerreinen.
Nee, dit is een eenmalig effect van het uitstellen
van de voorgenomen privatisering met 1 jaar en
een andere aanname in de oorspronkelijke
begroting.

1.10

GB

Blz 11 P1.003 Gaat de
verzelfstandiging van de
Dinxperlose weekmarkt op 01-012016 lukken?

De verzelfstandiging kan per 1-1-2016
gerealiseerd worden mits de stichting Dinxperlo
tijdig de benodigde stukken aanlevert.

1.11

PP

Blz. 11, P1.003 Per saldo een
voordeel van 41.000 op de
begroting. Wat zijn de precieze
geraamde kosten en opbrengsten?
Een saldo zegt niet zoveel.
.

1.12

VVD

Blz. 11 Structuurfonds
Het krediet voor het Structuurfonds
is al geruime tijd geleden
vastgesteld. Tot op heden hebben
wij nog geen beleid en/of voorstellen
mogen ontvangen. Graag ontvangen
wij hieromtrent de stand van zaken.

In de primitieve raming 2015 zijn geen
opbrengsten geraamd voor marktgelden
Dinxperlo. Deze zijn alsnog opgenomen:
€ 45.500. Daarnaast was in de primitieve raming
2015 een te verwachten bijdrage van
marktkooplui in Dinxperlo geraamd van € 4.874,
deze is teruggedraaid. Per saldo een opbrengst
van € 40.626.
Uw Raad heeft op 26 mei 2015 besloten in te
stemmen met de inzet van gelden Structuurfonds
voor de uitvoeringsagenda Kernenfoto’s en de
hierbij vastgestelde projecten. De
raadsmededeling over de stand van zaken van
de projecten van de uitvoeringsagenda en de
gedane uitgaven van het Structuurfonds is naar
uw Raad onderweg.

1.13

VVD

Blz. 11; Samenwerking met onze
Duitse buren
In de RTG van 1 december 2015
komt de Grensoverschrijdende
samenwerking aan de orde. Hier
wordt een krediet van € 35.000,-gevraagd. Waarom wordt de post
voor P1.005 ad € 15.000,-- niet in
het krediet betrokken? Per saldo
kost dit dus € 50.000,--

Het bedrag van € 15.000 berust op een besluit
van medio 2015 en betreft de kosten van het
inhuren van een casemanager voor 3 maanden
voor een inventarisatie van mogelijkheden. Het
krediet van € 35.000 betreft een vervolgopdracht
naar aanleiding van de uitkomsten van de
inventarisatie.
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1.14

PP

Blz. 11, P1.005. Het inhuren van
een casemanager voor de Duitse
markt wordt hier achteraf gemeld.
Daarbij wordt er bijna van uit gegaan
dat dit ook nog een vervolg vindt.
Dat geldt bij meer acties
(schuldhulpverlening, ondersteuning
armoedebeleid, AZC). Is er een
betere manier te vinden om de raad
vooraf te informeren hoe een
bepaalde beleidswens vormgegeven
wordt. Nu is het een voldongen feit
Blz. 11, P1.006. Kan er een precies
overzicht komen van hoe de
pensioenverplichtingen geraamd
zijn, wat de uitgaven zijn. hoe lang
deze verplichtingen nog lopen (evt.
vertrouwelijk)

Wij informeren de raad in de begroting, de
tussentijdse rapportages, de jaarrekening en
gemiddeld zo’n 4 raadsmededelingen per week
over diverse onderwerpen.

1.15

PP

1.16

PP

Blz. 12, 2e Alinea, P.1.008. Vanaf
2016 wordt het loonbudget verhoogd
met 69.000.-- Eur. gedurende vijf
jaren.
Vraag voor de duidelijkheid: het
budget wordt JAARLIJKS verhoogd
met 69.000 Euro, gedurende vijf jaar

1.17

GB

Blz 12 P1.009 en P1.010
Graag willen wij gezien het totaal
pakket meer duidelijkheid te krijgen
wat nu daadwerkelijk structureel
nodig is. Armoedebeleid nu extra 1
jaar 0,75 Fte en schuldhulpverlening
structureel 1 Fte.
Wetende dat uit het verhaal ISWI en
Hameland er ook nog het een en het
ander op ons afkomt zou hierop een
adequaat personeelsbeleid gevoerd
moeten worden.
GB wil ervoor opteren om dit in het
personeelsbeleid onder een noemer
te noemen als incidenteel herziend
beleid met daaraan gekoppeld een
geschat aantal Fte voor 1 jaar. In
2017 moet het dan duidelijk zijn wat
daadwerkelijk nodig is.

De voorgestelde budgetneutrale verschuiving
van middelen voor de schuldhulpverlening betreft
uitsluitend de vraag of wij deze taak via de SON
afnemen of zelf uitvoeren. Wij kiezen voor het
laatste om directer en beter zicht te hebben op
de onderliggende problematiek. M.b.t. het
armoedebeleid is ervoor gekozen een gedeelte
van de beschikbare middelen in te zetten voor de
benoeming van 0,75 FTE voor de duur van 1
jaar. Vanzelfsprekend wordt het inhoudelijke
beleid binnen het sociale domein geïntegreerd
en voor de verschillende onderdelen op elkaar
afgestemd. Hetzelfde geldt voor het P&O-beleid.
De raad mag erop vertrouwen dat wij de
personele verplichtingen, die voortvloeien uit de
opheffing van de gemeenschappelijke regelingen
Hameland en ISWI met behulp van de inzet van
de beschikbare HRM-instrumenten verevenen
met beschikbare vacatures.

1.18

CU

Ja.

1.19

CU

Blz.12 P1.009: kan met eigen
mensen dezelfde of betere kwaliteit
geleverd worden op het gebied van
schuldhulpverlening dan via de
stadsbank?
Blz.13 tabel indicator: aantal
incidenten per 1000 inwoners.
Streefcijfer 2015 zou volgens
beschrijving op nul moeten staan
dus niet vermeld maar staat op 12
klopt dit wel?

Wij voelen ons niet vrij deze informatie te
verstrekken. In de wetenschap dat de
regelgeving door de rijksoverheid is vastgesteld,
de uitvoering is belegd bij RAET
Bestuurderspensioenen (marktleider) en de
accountant in het bijzonder toeziet op o.a. de
voorzieningen mag de raad erop vertrouwen dat
het verloop van de voorziening juist is.
Klopt.

Nee, de laatste zin onder deze grafiek is
abusievelijk in deze toelichting opgenomen. Het
streefcijfer is zoals de grafiek aangeeft 12
(conform de begroting 2015). In de
programmabegroting 2016 is dit streefcijfer
bijgesteld naar 8.
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Programma 2 Onze Leefomgeving
Nr.
2.1

Partij
PP

2.2

PP

2.3

PP

2.4

GB

2.5

VVD

2.6

PP

Vraag
Blz. 15 Punt 1. Uitvoering in 2015. (
rechter kolom). Led verlichting. In
2016, wordt EXTRA vervanging
uitgevoerd.
Vraag: Wordt hier ook een EXTRA
krediet voor begroot?
Blz. 16 Doelstellingen afvalbeheer:
De teksten gaan over een nota die in
2016 verschijnt; de stoplichten staan
in 2015 op groen. Klopt dat?

Blz. 16, Laatste onderdeel uitvoering
in 2015. Fietspad langs N 318.
Vraag: Een voorkeurs-trace is begin
2016 gereed.
Vraag: Hoe bedoelt u dat precies en
gaat deze termijn gerealiseerd
worden?
Blz 17 Zijn er naast het aanbrengen
van verlichting om de sociale
veiligheid te verbeteren voor de
Haartseweg nog andere wegen in
onze gemeente te verwachten die
vragen om een verbetering van de
verlichting? Zijn er geen straten
tussen de buurtschappen naar de
hoofdkernen die vragen om een
betere verlichting? GB vraagt het
college om een onderzoek in te
stellen naar de locaties waar
eventueel de sociale veiligheid
verbeterd kan worden?
Blz.17 Openbare verlichting
Aan de Haartseweg wordt nieuwe
verlichting aangebracht. Deze
toezegging is door de
portefeuillehouder in de
raadsvergadering aangekondigd.
Waarom is hiervoor geen apart
raadsvoorstel aan de raad
voorgelegd?
Blz. 17 Ad 4, laatste zin (Hogestraat)
“Dit wordt als er budget voor vrijkomt
nog uitgevoerd”. Elders wordt dit
budget genoemd (op twee plaatsen).
Is er nu budget of komt er nog
budget. Wat is er precies bij de
Hogestraat aan de hand?

Antwoord
De aanbesteding van de renovatie openbare
verlichting viel gunstig uit. De extra vervanging
wordt uit het bestaande krediet bekostigd.

Bij het opstellen van de integrale beleidsnota
inzameling afvalstoffen gingen we uit van
behandeling in 2015. Het stoplicht zou hiermee
op groen komen te staan. Doordat het is
doorgeschoven naar begin 2016 zou het ook op
oranje kunnen staan.
We streven ernaar om in het voorjaar van 2016
een voorkeurstracé te hebben uitgewerkt.
Daarna gaan we met belanghebbenden in
gesprek over een eventueel vervolg en
daadwerkelijk definitief maken van het tracé.

In vastgesteld beleid is aangegeven dat er geen
extra verlichting in het buitengebied wordt
aangebracht. Sommige verbindingswegen naar
de hoofdkernen hebben al extra verlichting
(Bredevoort – Aalten; Dale – Aalten; De Heurne
– Dinxperlo). In andere gevallen betreft de
verbinding een hoofdweg met een ruim
verkeersaanbod en kruispuntverlichting (IJzerlo
– Aalten; IJzerlo – Dinxperlo; Lintelo – Aalten).
De verbinding Barlo – Aalten kent weinig
verlichting maar vrij veel woningen met eigen
verlichting.

In de raad van oktober is gevraagd om de
verlichting zo snel mogelijk aan te brengen. Dit
is door de portefeuillehouder toegezegd en
aangegeven is dat het budget via de
najaarsnota geregeld zou worden.

Er was geen budget om de “uitloper” Hogestraat
aan te leggen, dit is bij najaarsnota
aangevraagd. De uitloper Hogestraat valt niet
binnen het centrumplan. Verder is onduidelijk
wat met de laatste deel van de vraag wordt
bedoeld.
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2.7

PP

Blz. 17 Ad4. Waarom is het wenselijk
om fietsstraat en fietsenstalling (en
fietsoversteek N313) middels een
raadsvoorstel te laten besluiten?
Waarom geldt dat niet voor
verlichting Haartseweg?

We hebben de maatregelen voor de fiets
gebundeld en ingebracht om de raad een besluit
te laten nemen of de maatregelen ook als
zodanig uitgevoerd kunnen worden. Gezien de
urgentie (zie 2.4) is voor de Haartseweg een
ander traject gekozen.

2.8

PP

Blz. 17. Actuele en overige
ontwikkelingen:
Laatste regel: Rondweg Dinxperlo,
begin 2016 kan besluitvorming
plaatsvinden.
Vraag: Is hier een dekking voor?

Nee, moet nog door de raad worden
vastgesteld.

2.9

PP

Blz. 17. Budgetbijstelling bestaand
beleid: Programma 2.002.
Centrumplan Dinxperlo.
Vraag: welk plan bedoelt u?

2.10

PP

Blz. 18: Is er een overzicht te geven
van de acties ikv “brede stoep”?

2.11

CU

2.12

PP

Blz.18 P2.002: Hogestraat. Gaat dit
om het gedeelte binnen het
kernwinkel gebied en waar om zijn
deze uitlopers niet mee genomen in
het totaal plan herinrichting kern
Aalten?
Blz. 18 P2.003 Riolering. Kan er een
overzicht van inkomsten en uitgaven
van de riolering gegeven worden van
de jaren 2013, 2014, 2015. En dan
niet alleen de saldi?

Dit is een plan uit 2003 waarvoor in voormalig
gemeente Dinxperlo een krediet beschikbaar is
gesteld. In 2014 hebben de laatste
werkzaamheden plaatsgevonden, de financiële
afwikkeling met de provincie heeft dit jaar
plaatsgevonden.
In het kader van het beter toegankelijk maken
van de openbare ruimte (trottoirs) zijn in
Dinxperlo 40 trottoirs verlaagd. Verder is
overhangend groen van particulieren en
gemeente verwijderd en zijn obstakels
verplaatst.
De uitlopers Bredevoortsestraatweg en
Hogestraat vallen niet binnen het nieuwe
kernwinkelgebied, vandaar dat er afzonderlijk
budget via de voor- en najaarsnota is
aangevraagd.
Werkelijk
2013

Werkelijk
2014

Raming
2015

Uitgaven

na
verwerking
van deze
najaarsnota
1.626.908 1.732.604 1.682.268

Heffingen

-1.436.445 -1.590.370 -1.515.773

Onttrekking aan de reserve
-298.519
Te onttrekken aan de voorziening

-351.407

BTW Compensatie

-209.173

-108.057

-383.784

Saldo Voorziening per 01-01-2015
Te onttrekken aan de voorziening
Dit betekent een negatieve stand, niet toegestaan
Aanvullende storting

-217.289
225.554,00
-383.784,00
-158.230,00
160.000,00
1.770,00

De opbrengst van de heffingen laat een
toename zien in 2014 ten opzichte van 2013.
Het verbruik ligt echter 40.000 m3 lager. We zijn
daarnaast afhankelijk van de Vitens die met
gebroken boekjaren werkt en de daarmee
samenhangende voorschotberekeningen.
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2.13

VVD

Blz. 18 Riolering
In de Begrotingsraad is ook al het
nodige over de dekking van de
riolering gesproken. Nu krijgen wij
een mix van Stroppenpot en
Rekeningresultaat om het tekort ad €
160.000 te dekken. Naar onze
mening valt dit op grond van het BBV
stelsel onder het rekeningresultaat
en niet onder de
Stroppenpotreserve. Graag uw
mening.

2.14

VVD

Blz. 18 Groene Slingeplan

Wij vinden dat een gedeelte van het nadeel
absoluut met de verminderd economische
activiteiten te maken heeft. Dit is zeker
toegestaan op grond van het BBV, als er maar
een raadsbesluit voor is.

Nu het groene Slingeplan voltooid is
blijkt dat er gevaarlijke situaties zijn
tussen wandelpaden en de
Slingebeek. Vanwege de betonnen
hellingen is het moeilijk uit de
Slingebeek te komen, in het geval er
personen in vallen. Is het een optie
om te zorgen voor reddingsboeien
en/of reddingstrappen?

Nee. Het talud is zodanig schuin dat, als er
iemand in mocht vallen, men er gewoon uit kan
komen. Dit mede doordat op een aantal plekken
nog bestaande trappen in het talud van de beek
aanwezig zijn.

2.15

GB

Blz 19 Er is een vermindering van
de legesopbrengsten daar staat toch
tegenover dat er ook minder
personeelsuren zijn ingezet?

De personeelsuren zijn gelijk gebleven. De inzet
van personeelsinzet wordt continue afgestemd
met wijzigingen in de werkvoorraad.

2.16

PP

Blz. 19, Bans gelden, ( Bestuurs
Akkoord Nieuwe Stijl). Er zijn
wederom geen uitgaven geweest.
Vraag: Waarvoor is dit budget van
Eur. 15.150.-- bedoeld?

Het is bedoeld voor uitvoeringskosten van het
klimaatbeleid. Door herstructurering van
begrotingsposten kan deze komen te vervallen.

2.17

PP

Blz. 19 P2.006. Minder plannen
betekent ook minder welstand
(leges). Hoeveel plannen waren er
resp. in 2013, 2014 en 2015
voorgelegd en hoeveel leges bracht
dat in die jaren op?

2013: 137 plannen, leges € 29.547
2014: 121 plannen, leges € 23.238
2015 (tm oktober): 80 plannen, leges 18.311

In 2015 werd verwacht dat er ondersteuning
nodig zou zijn voor de koppeling van tussen de
applicaties Squit XO en Join. Door technische
problemen is dit niet van de grond gekomen.
De cijfers 1/2/3/4/ betreft de kwartalen. De
kleurkolommen geven het aantal besluiten weer
plus de besluiten die vallen binnen de wettelijkeen servicenorm.

2.18

PP

Blz. 19 P2.007: Waarom was de
ondersteuning opgevoerd, als er
geen gebruik van wordt gemaakt?

2.19

CU

Blz.19 uitleg indicator: Betreft de
cijfers 1/2/3/4 onder de indicator de
producten en de kleur kolommen de
jaren 2013/2014/2015 of moeten wij
dit nog anders lezen?

De kosten van de welstandsadvisering voor een
bouwplan worden één op één doorberekend aan de
aanvrager.
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Programma 3

Mens en Samenleving

Nr.
3.1

Partij
PP

Vraag
Blz. 21
punt 1) zijn er ook klachten van
mensen dat ze zelf veel meer
moeten doen. Vervuilen mensen
niet? Wordt hier goed opgelet?
Blz.21, punt 2: waarom staat het
stoplicht op groen (zie ook de
onzekerheden genoemd onder
Jeugdzorg blz. 38 en WMO blz. 39)

3.2

PP

3.3

PP

Blz. 21 punt 3: Wat is het
sportstimuleringsproject ism de
sportraad geweest?

3.4

PP

Blz. 21 Pun4: Rechtvaardigt het
huidige functioneren van de
vrijwilligersvacaturebank een groen
stoplicht?

3.5

PP

Blz. 22 Punt 5: waarom staat daar
een groen stoplicht?

3.6

PP

Blz. 22 Punt 8: Waarom staat hier
een groen stoplicht?

3.7

PP

3.8

PP

Blz. 23. 1e Alinea, Keukentafel
gesprekken. Er wordt gezegd, dat
deze gesprekken binnen de
gemeente Aalten in 2015 afgerond
zullen worden.
Vraag: is het juist, dat dit toch 2016
moet zijn?
Blz. 23 Leerlingenvervoer:
Er is een besparing opgenomen
van 40.000 euro, er onder staat dat
het leerlingenvervoer juist duurder
is geworden. Hoe duur is het
geworden?

Antwoord
Ons is niet bekend dat er situaties van vervuiling
zijn. Vanuit de verschillende organisaties
(gemeente, thuiszorg, wijkverpleging) wordt hier
op toegezien.
Het stoplicht staat op groen, omdat de uitvoering
van de opgestelde beleidsplannen volgens
planning loopt. Financieel zijn er wel
onzekerheden, maar voor zover te overzien is
wordt alles binnen de budgetten opgevangen.
Het sportstimuleringsproject Aalten Vitaal.
Behalve dat je individueel of alleen 10.000
stappen per dag kon lopen (en zo in 3 maanden
virtueel naar Parijs liep), zijn er in die drie
maanden allerlei activiteiten georganiseerd op
sport en leefstijlgebied waar deelnemers aan mee
konden doen.
Het groene stoplicht is vooral gericht op het
uitvoering geven aan het activiteitenplan van de
nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
De vrijwilligersvacaturebank in zijn traditionele
vorm heeft hierin zijn positie. De
vrijwilligersvacaturebank zoals wij die graag
zouden willen zien in het kader van de
participatiewet heeft onze aandacht en daar moet
nog een kwaliteitslag in worden gemaakt.
Wij zijn van mening dat er in onze gemeente
voldoendefysieke voorzieningen zijn voor sport
welzijn, cultuur en onderwijs. In het hoofdstuk
actuele ontwikkelingen kunt u lezen wat de stand
van zaken is ten aanzien van de Stichting
Interconfessioneel Basisonderwijs Bredevoort.
Hiervoor geldt het zelfde antwoord als bij vraag
3.2. De uitvoering loopt volgens planning en krijgt
in de uitvoering steeds meer een integraal
karakter (onder andere door de brede intake).
Dat deze beleidsterreinen in de komende jaren in
ontwikkeling blijven is duidelijk, maar met de
huidige stand van zaken, gerealiseerd binnen 1
jaar, zijn wij zeer tevreden.
De keukentafelgesprekken zoals bedoeld in deze
alinea (AWBZ naar WMO) worden allemaal
afgerond in 2015.
Van Rhijn heeft de uitspraak gedaan dat hij deze
gesprekken voor 1 november afgerond zou willen
zien. Daarvan hebben we destijds gezegd dat het
niet zou gaan lukken.
De besparing was opgenomen in de
meerjarenbegroting van 2015. De raming 2016,
2017 komt uit op € 408.395. De totale lasten zijn
in 2018 en 2019 geraamd op € 338.642.
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3.9

PvdA

Blz. 24 Leerlingenvervoer.
Tot nu toe is maar een kleine
afname van het aantal te vervoeren
leerlingen, is de opgenomen
besparing oplopend tot 40.000
Euro in 2018 nog wel te realiseren?

Naar verwachting wordt deze besparing niet
gerealiseerd, vandaar dat het bedrag voor de
jaren 2015 tot en met 2017 is bijgeraamd. Wat het
effect van de basismobiliteit is (ingang 1 augustus
2017 voor het leerlingenvervoer) kan op dit
moment niet worden ingeschat.

3.10

PP

Blz. 25. P3.004. ISWI. bijstelling
op basis van rapportage.
Er was/is oorspronkelijk een tekort
van 1,1 miljoen, zoals hier
beschreven wordt. Een meevaller
van een hogere rijksbijdrage van
440.000.--, zodat het tekort nu
nog uitkomt op 770.000.-- Eur.
Wanneer ik 1,1 miljoen verminder
met 440.000.--, dan rest mij een
tekort van 660.000.--

De getallen zijn per abuis omgewisseld.
De rijksuitkering valt € 400.000 mee en komt uit
op € 750.000. In de primitieve begroting is als
dekking in het tekort € 440.000 opgenomen.
Resteert een aanvulling van € 310.000 plus
€ 25.000 voor inhuur. Hiervan wordt de helft ten
laste gebracht van onze reserve bij het ISWI.

3.11

PP

Blz. 25 P3,004: Is hier ook
rekening gehouden met eventuele
claims van de mensen die geen
loon hebben gehad?

3.12

PP

Blz. 25 P3.007: Wat waren de
plannen begin 2015 voor dit
werkervaringsplan?

Nee hier is geen rekening meegehouden. Deze
claims maken op dit moment onderdeel uit van de
onderhandelingen tussen het bestuur en de FNV.
Er wordt vanuit gegaan dat deze claims betaald
kunnen worden vanuit de reserves van het ISWI.
Deze middelen zijn, na amendement van uw raad,
beschikbaar gesteld aan het ISWI om daar
minimaal 10 werkervaringsplaatsen voor te
scheppen.
Na een aantal succesvolle jaren hebben er in de
afgelopen 2 jaar geen projecten gedraaid.

3.13

CU

Blz.25 P3.007: hoe verhoudt zich
deze wijziging tot de
beantwoording van de vraag in de
Algemene Beschouwingen van de
ChristenUnie op pagina 2 van de
beantwoording speerpunt 1?

Goed. We bieden nog steeds veel ruimte voor
werkervarings- en stageplekken.

3.14

GB

Blz 25 en 26
Kunt u m.b.t. de
volgende posten een
verduidelijking geven wat we er
voor gaan doen? Het gaat om
P3.004, P3.007, P3.008, P3,009 en
P3.010. Kan het college helderheid
verschaffen omdat het nogal wat
wazig is en dat de aansturing op dit
moment wat ad hoc gebeurd?

3.15

PP

Blz. 26 P3.011. De gemeente
ontvangt € 1.000,-- per
statushouder voor
maatschappelijke begeleiding.
VNG heeft uitgerekend dat
gemiddeld de kosten per
statushouder in Nederland plm. €
3.500,-- zijn. De gemeente Aalten
kan het budgettair neutraal. Hoe zit
dat?

004. zijn uitvoeringskosten ISWI
007. zie antwoord 3.12
008. het nieuw armoede beleid zal in de raad van
januari 2016 worden behandeld.
009. door de intake in eigen beheer te doen
kunnen we meer klanten helpen en ook preventief
begeleiden.
0010. Door de uitbreidingen in het armoedebeleid
verwachten we meer aanvragen. Voor een
spoedige afwikkeling hiervan is formatieuitbreiding gewenst.
Vooralsnog denken wij hiermee uit te komen. De
VNG werkt met een gemiddelde aanname van de
kosten per statushouder in Nederland. Dit
betekent dat er gemeenten duurder zijn maar ook
dat er gemeenten goedkoper zijn.
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3.16

PP

blz 27 punt P3.015
huishoudelijke hulp toelage
148,114
mag dit geld wel aan alfa hulpen
worden besteed, of moet dit bij de
hulpen die fatsoenlijk uitbetaald
worden worden besteed?

Alfa hulpen worden fatsoenlijk uitbetaald. Voor
deze constructie wordt gekozen door zowel de
hulpvrager als de hulpverlener.
Het betreft een werkgelegenheidsmaatregel en
die geldt ook voor alfahulpen.

Programma 4 De Klant
Nr.
4.1

Partij
PP

Vraag
P4.003 Kwam er in 2016 niet een
referendum? Of is dat al in de
begroting 2016 meegenomen?

Antwoord
Ja, er is € 30.000 opgenomen voor het
referendum EU – associatieverdrag Oekraïne.

Programma 5 Registratie en Informatie
Geen Vragen
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Programma 6 Financiën en Vastgoed
Nr.
6.1

Partij
GB

Vraag
Blz 34 Er worden diverse adviezen
ingewonnen rondom de procedure
rondom de BTW van de scholen. Is er
een inschatting te maken m.b.t. de
uitspraak van de HR en wanneer deze
uitspraak er zal komen?
Blz. 32 Ad 3: kan er een lijst overlegd
worden van verkochte kavels in 2015?

Antwoord
Tegen de uitspraak van deze zomer heeft de
Staatssecretaris van financiën op 30 juli 2015
beroep in cassatie ingesteld. Half november heeft
de gemeente een verweerschrift ingediend. Het is
op dit moment niet bekend wanneer er een
uitspraak zal komen.
Deze lijst wordt middels een raadsmededeling ter
beschikking gesteld.

6.2

PP

6.3

PP

Blz. 34 Waaruit bestaat de
verwachting dat pand Stationsstraat in
2016 wel verkocht zal worden?

Er is geen onderbouwde inschatting te maken van
een mogelijke verkoop. Als blijkt dat deze in het
lopende jaar niet meer wordt gerealiseerd, wordt
deze weer een jaar vooruitgeschoven.

6.4

PvdA

Blz. 34 Is er aan de leegstand van het
gezondheidscentrum aan de
Nassaustraat op korte termijn iets te
veranderen aangezien dit € 27.619
kost.

We hebben regelmatig contact hierover met de
eigenaar en hebben in het verleden samen actie
ondernomen (open dag). Waar zich mogelijkheden
voordoen, zullen wij zeker op inspelen.

6.5

PP

Blz. 34: De leegstand enz…. Derhalve
een bijstelling. Waarom Derhalve?

De reden staat hierboven. Omdat dit een onzekere
factor is, is het bedrag niet in de begroting
meegenomen en moet dus worden bijgeraamd.

6.6

CU

Blz.34 P6.006: Heeft de kwestie BTW
scholen nog consequentie voor de
begroting 2016 zoals die vorige week
is vastgesteld rond de voorziening
onderwijshuisvesting en de voeding
van deze voorziening?

Nee, voor de BTW kwestie rondom de scholen is
de voorziening BTW onderwijs.
Voor de dekking van de lasten van de
onderwijsgebouwen hebben we de reserve
huisvesting onderwijs.
Deze staan los van elkaar.

6.7

PP

Blz. 35, P6.009: Welk groot perceel
betreft dit?

Het betreft hier ca. 845 m² groen op het
industrieterrein, bij de Eerste Broekdijk 85.

6.8

PP

Blz. 40: Decentralisatie
Participatiewet: Wel erg kort door de
bocht. Om welke budgetten gaat het?

Zowel met Hameland als met het ISWI hebben we
de afspraak dat de rijksbudgetten (WSW en
Participatiewet) volledig worden doorgesluisd naar
deze organisaties.

6.9

PP

Blz. 40 programma 6: Voor de
Participatiewet is meer geld
beschikbaar. Hoeveel?

Deze bedragen lopen op 1 op 1 met de 3D
uitkeringen die we krijgen via de algemene
uitkering. In deze najaarsnota is het budget voor de
participatie bijgesteld aan de hand van de
september circulaire 2015. Het bedrag voor de
participatie is met € 80.454 verhoogd.
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Overige
Nr.
O.1

Partij
PP

Vraag
Blz.39: Er zit een telfout in de
tweede alinea, € 3.907.920 -/252.980 is € 3.654.940 en geen
€ 3.659.357.. Waar zit het verschil
in van € 4.417?.

O.2

VVD

Blz. 42 Treasury

O.3

PvdA

Hoe hoog kan het bedrag worden
als inderdaad geld bij het Rijk
gestald moet worden?
Blz. 42 Zijn er nog mogelijkheden
om het stallen van geld bij het Rijk
te voorkomen of is dit wettelijk niet
haalbaar.

O.4

VVD

Blz. 46 Algemene reserve
In het overzicht op blz. 46 is
volgens ons nog geen rekening
gehouden met het tekort over 2015
ad ca. € 575.000,--. Feitelijk is het
tekort over het jaar 2015 ca. €
611.000,-- hoger wegens de lagere
algemene uitkering 2015 middels
dekking uit de Stroppenpot. Het
tekort 2015 zou dan ca. €
1.186.000 bedragen. Eind 2016 zal
de algemene reserve hierdoor ca.
€ 11,-- miljoen en de Stroppenpot
per eind 2016 € 1,7 miljoen
bedragen? Bent u het eens met het
bovenvermelde?

O.5

PP

Blz. 46. Overzicht Algemene
reserve, stroppenpot en
decentralisaties. Kan hier nog aan
toegevoegd worden de reserve
Huisvesting?

Antwoord
Op blz. 37 staat het juiste bedrag genoemd. Met
het maken van de begrotingswijziging is een
bedrag dat ontvangen is in de algemene uitkering
(en dus niet in de uitkering mbt tot de 3D’s) in
eerste instantie verrekend met een 3D budget. Dit
hebben we later gecorrigeerd maar er is verzuimd
de tekst op blz. 39 aan te passen.
Er is geen plafond ingesteld. Momenteel zijn er
geen gelden gestald bij het Rijk. De verwachting
is ook niet dat dit in het vierde kwartaal nog
gebeurt.
Decentrale overheden mogen hun overtollige
middelen ook gebruiken om onderling leningen te
verstrekken. Onder de voorwaarde dat er geen
toezichtrelatie bestaat met de leningnemer. Zo
kan er een iets hoger rendement worden behaald.
Vaak gaat het dan om langere perioden (1 jaar of
langer). De overweging om het geld te stallen bij
het Rijk ofwel te lenen aan een andere decentrale
overheid wordt altijd gemaakt. In de praktijk is het
vaak zo dat we overtollige middelen niet lang
kunnen missen. Als we toch het drempelbedrag
voor schatkistbankieren overschrijden en het geld
niet voor een lange periode willen wegzetten, dan
is stallen bij het Rijk de enige optie.
Nee, zo moet je niet redeneren. Want dan kan je
alle reservemutaties in het jaar ook wel hierin
betrekken.
Mutaties op reserves zijn altijd met raadsbesluiten
en mogen dan in het jaar verwerkt worden. Het
nadeel op de algemene uitkering mag en moet ten
laste van stroppenpot, dat is toen zo
afgesproken.
Dus het saldo is voorlopig zoals vermeld. Eerst bij
de jaarrekening is het definitief bekend en beslist
de raad hoe te verwerken.

Zie bijlage.
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O.6

VVD

Voorzieningen
Inzake de ontmanteling van
Hameland wordt een voorziening
van ca. € 2,3 miljoen gevormd zo
valt te lezen. Wordt dit een
afzonderlijk en zichtbare
voorziening Hameland?

In de balans van de jaarrekening 2015 maakt
deze post onderdeel uit van “Voorzieningen voor
verplichtingen”. In de toelichting hierop wordt de
post afzonderlijk opgenomen.

Bijlage
Reserve Huisvesting per 1 januari 2015
Primitieve begroting 2015
Jaarlijkse storting
Dekking kapitaallasten

2.839.921

131.000
-203.947
-72.947

Mutaties Najaarsnota 2014
Opbrengst verkoop Stationsstraat 8
Dekking kapitaallasten

100.000
-30.600
69.400

Mutaties Najaarsnota 2015
Doorschuiven opbrengst Stationsstraat 8
Dekking kapitaallasten; doorschuiven ivm latere uitvoer
Dekking sloopkosten (exploitatiebudget en geen onderdeel
krediet)

-100.000
72.975
-157.000
-184.025
-187.572

Verwacht saldo per 31 december 2015
Mutaties 2016
Jaarlijkse storting
Dekking kapitaallasten
Opbrengst verkoop Stationsstraat 8
Verlaging dekking kapitaallasten (in verband met sloopkosten
tlv exploitatie 2015)

2.652.349

131.000
-327.817
100.000
6.600
-90.217

Verwacht saldo per 31 december 2016
Mutaties 2017
Jaarlijkse storting
Dekking kapitaallasten

2.562.132

131.000
-318.949
-187.949

Verwacht saldo per 31 december 2017
Mutaties 2018
Jaarlijkse storting
Dekking kapitaallasten

2.374.183

131.000
-314.391
-183.391

Verwacht saldo per 31 december 2018
Mutaties 2019
Jaarlijkse storting
Dekking kapitaallasten

2.190.792

131.000
-303.939
-172.939

Verwacht saldo per 31 december 2019

2.017.853
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