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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?
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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?
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
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