Vragen najaarsnota van de fractie van de 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.
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.-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?

