Vragen CDA en antwoorden (31 mei 2012) m.b.t. jaarstukken 2011
Opgroeien in Aalsmeer
Pag 14: voetbalkooi Wissel is gesaneerd vanwege veiligheid/overlast. Is dit een juiste toelichting? De CDA fractie had begrepen dat de voetbalkooi
weg moest vanwege de werkzaamheden Noordvork en de leidingen die hier lagen. Wat zijn de kosten van het weghalen en weer opnieuw
aanleggen?
Heeft het College al een vervangende locatie in gedachten? Het CDA stelt spoedige heraanleg op prijs.
Op dit moment is er nog niets gesaneerd, maar worden er plannen gemaakt in die richting.
Na overleg met de wijkraad / buurt over de voetbalkooi blijkt dat naast de positieve uitwerking er ook een negatieve kant aan zit. De voetbalkooi
geeft ook veel overlast voor de omgeving (hangplek, geluidsoverlast, glasafval). Omdat de aanleg van de Noordvork en de daarmee gepaard
gaande omlegging van leidingen en kabels het op afzienbare termijn noodzakelijk maakt om op het terrein van de voetbalkooi werkzaamheden te
verrichten, is met de buurt afgesproken om voor de voetbalkooi zo mogelijk een andere locatie te vinden en de herinrichting van het speelterrein in
overleg met de buurt op te pakken.
Op dit moment wordt gewerkt aan een tijdelijk alternatief in deelgebied Polderzoom van het project &2=1, te weten het braakliggende terrein in de
hoek bij de Stommeerkade en het Spoorlijnpad. Het terrein wordt op dit moment functievrij gemaakt, geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Het is de
bedoeling om – in overleg en samenwerking met de buurt, jongeren, jongerenwerk en politie – daar de JOP van de Spoorlaan te plaatsen en een
grastrapveldje aan te leggen (eveneens met de doelen en ballenvangers van de Spoorlaan). Dit zal naar schatting na de zomer 2012 gereed zijn
(september/oktober). Dan zal de voetbalkooi worden weggehaald en tijdelijk worden opgeslagen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of en zo ja
waar de voetbalkooi herplaatst kan worden (dus ook niet het financiële plaatje). Een indicatie voor het weghalen en herplaatsen ligt rond de
€ 55.000.
Pag 14: er zijn in Aalsmeer 5 JOP s. Een ervan is die bij de Bloemhof die in een desolate staat verkeert, mede door toedoen van de jeugd zelf. Wat
zijn de plannen van het college met de JOP Bloemhof, herstellen of weghalen?
Op dit moment voldoet de functie van ontmoetingsplaats bij de Bloemhof. Plannen om met de JOP daar iets te doen zijn er momenteel niet.
Zorgen voor elkaar.
Pag 21: Is het college van mening dat het versterken van sociale samenhang en leefbaarheid wordt bereikt met meer activiteiten en
accommodaties. Is dat geen beperkte uitleg?
Meer activiteiten en accommodaties dragen bij aan sociale samenhang en sociale cohesie, maar dat zijn natuurlijk niet de enige instrumenten.
Bovendien hebben de activiteiten en de accommodaties onder andere ook doelen mbt jeugdveiligheid.
Pag 24: Wat is de oorzaak van de toename aanvragen budgetbeheer en woonkosten. Zit de doelgroep onder de uitkeringsgenieters of onder de
loongenieters en ondernemers.
Er is een toename zichtbaar van personen die een beroep doen op schuldhulpverlening. Onderdeel hiervan is budgetbeheer oftewel maandelijks

beheer van inkomsten en uitgaven door de gemeente.
Inkomensbeheer is noodzakelijk om afspraken te kunnen maken met schuldeisers.
De doelgroep betreft personen met een uitkering (AOW, WAO e.d.) alsmede personen in loondienst.
Vrije tijd.
Pag 28: Het onderzoek sportaccommodaties is slechts tkn naar de raad gegaan, moet het niet worden vastgesteld door de raad inclusief de
gemaakte keuzes die het college heeft gemaakt?
Het rapport Toekomstvisie Sportaccommodatie (mei 2011) betreft een onderzoek naar (de behoefte van) sportaccommodaties waarin ook enkele
scenario’s zijn genoemd. Naar onze mening dient het rapport als basis om te komen tot keuzes en dient als zodanig niet te worden vastgesteld
door de raad. Uiteraard zullen de keuzes die het college neemt op basis van dit rapport en de uitwerking ervan wel aan de raad worden voorgelegd
ter vaststelling.
Pag28: De combinatiefunctionaris sport/onderwijs is tot op heden weinig zichtbaar, is deze in 2011 wel ingevuld?
De gemeente heeft er voor gekozen om de inzet van combinatiefunctionarissen vraaggestuurd te laten plaatsvinden. Een conclusie is dat er meer
vraag is naar bijvoorbeeld cultuur, muziek en techniek, omdat men veelal aan sport doet. De sportparticipatie bij onze basisschooljeugd ligt boven
95%. Cultuureducatie is in Aalsmeer geen vast onderdeel van het aanbod op de basisschool. Dat verklaart de hoge vraag naar activiteiten op het
gebied van cultuur en techniek. In 2011 zijn er echter ook activiteiten op het gebied van sport uitgevoerd.
Zodra de leerlijnen cultuureducatie vanuit het Loket Cultuureducatie Amstelveen worden uitgerold naar Aalsmeer, zal de vraag mogelijk gaan
verschuiven en weer meer bij sport komen te liggen.
Pag 29: wanneer kunnen we de in 2010 opgestelde, maar nog niet vastgestelde bibliotheekvisie tegemoet zien?
Pag 29: wanneer wordt het cultuurbeleid vastgesteld door de raad?
De cultuurnota is gereed in de vorm van “de cultuurnotitie”. De cultuurnotitie dient als onderlegger bij de invulling en uitvoering van de
bezuinigingen op cultuur.
De bibliotheekvisie is in concept opgesteld en dient eveneens als onderlegger voor de invulling en uitvoering van de bezuinigingen als het gaat om
de bibliotheek.
Beide documenten zullen na de besluitvorming in het kader van de Lentenota worden aangepast aan de actuele situatie..
Hierdoor wordt de laatste stand van zaken in het kader van de uiteindelijke uitwerking van de bezuinigingstaakstelling in de cultuurnota en
bibliotheekvisie opgenomen.
Vervolgens zal de bibliotheekvisie integraal onderdeel worden van de cultuurnota. De cultuurnota zal in het najaar worden vastgesteld.
Bereikbaarheid.
Pag 37: de aanleg van de keerlus is voorlopig uitgesteld, wordt er nog wel gezocht naar een oplossing, zie ook de bouwactiviteiten op de geplande
locatie.
In 2011 is er een inrijdverbod ingesteld voor voertuigen langer dan 12 meter. Indien er de mogelijkheid bestaat tot keren op eigen terrein kan er

een ontheffing worden verleend.
Dit verbod is ingesteld om te voorkomen dat vrachtauto's niet kunnen keren op de Uiterweg en dus voor ongewenste en onveilige situaties zorgen.
Daarnaast was deze maatregel eenvoudig en snel te realiseren in tegenstelling tot het aanleggen van een keerlus. Bij het instellen van het
inrijdverbod voor voertuigen langer dan 12 meter is wel gesteld dat de mogelijkheid van een keerlus niet definitief van de baan is maar voorlopig is
uitgesteld waarbij gekeken zou worden naar het effect van het inrijdverbod.
Gezien de huidige situatie lijkt het realiseren van een keerlus op dit moment niet haalbaar en niet realistisch.
Duurzame leefomgeving.
Pag 42: wanneer komt de kapverordening bomen naar de raad (volgens planning voor de zomer).
De verordening heeft vertraging opgelopen, maar komt naar verwachting in de aanvoer richting Beraad in juli 2012.
Ruimtelijke ordening.
Pag 47: wanneer komt uitvoeringsprogramma gebiedsvisie naar de raad, wat is reden vertraging.
De uitwerking gebiedsvisie is deze week in het college behandeld en kan dan naar de raad. Behandeling kan dan voor de zomer plaatsvinden.
BV Aalsmeer.
Pag 53: Blijkbaar heeft het CDA het uitvoeringsprogramma economisch beleid gemist, besluitvorming zou in 1e kwartaal 2012 hebben
plaatsgevonden.
Er is nog geen uitvoeringsprogramma EZ voor besluitvorming aangeboden.
De planning van uitvoeringsactiviteiten is vooralsnog binnen de kaders van de (programma)begroting en het jaarplan van de afdeling Beleid
vastgelegd. Naast de activiteiten in het kader van de Greenport Aalsmeer wordt op lokaal niveau gewerkt aan het versterken van de communicatie
en de overlegstructuur met ondernemers-/winkeliersverenigingen, accountmanagement (o.a. Flora-Holland), uitwerken Startersbeleid, het
Stimuleringsplan Aalsmeer-Dorp (waaronder het verplaatsen van de markt naar het Praamplein) en het formuleren van beleid ten aanzien van de
zondagopenstelling. Ook de inbreng van het economisch perspectief in projecten (o.a. winkelcentrum Kudelstaart), en dienstverlening door de
gemeentelijke organisatie (bedrijvenloket en vergunningverlening) zijn belangrijke speerpunten waaraan de nodige uitvoeringscapaciteit wordt
ingezet.
Pag 54: De oplossing voor de OLV heeft blijkbaar meer voeten in aarde dan voorzien. Verwacht het college de oplossing nog voor de zomer de
raad aan te bieden?
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de OLV is door diverse omstandigheden inderdaad complex. Het zal niet mogelijk zijn om nog voor de
zomer 2012 een oplossing / uitwerking voor de OLV aan de raad aan te bieden. Wel zullen wij u op zo kort mogelijke termijn via de collegebrief
nader informeren.
Weerstandsvermogen.

Pag 78: Hier wordt gesproken over de 'Niet afgedekte risico's'. Ik mis hier of elders in de jaarrekening het risico op bruggen en beschoeiingen. Dit
risico was wel bekend bij het college op het moment van het opstellen van de jaarrekening, waarom wordt er dan nergens gewag van gemaakt?
De actualiteit van beheerplannen wordt als algemeen risico benoemd op pagina 83. Hieronder worden niet alleen de bruggen en beschoeiingen
bedoeld, maar bijvoorbeeld ook het beheerplan wegen.
Pag 82: wanneer komt nota bovenwijkse voorzieningen naar de raad?
Het betreft de herziening nota bovenwijkse voorzieningen. De definitieve vaststelling staat gepland voor het 4e kwartaal 2012.
Onderhoud kapitaalgoederen.
Pag 85: wanneer komt beleid- en beheerplan wegen naar de Raad?
Het beleid- en beheerplan wegen 2012-2016 is klaar en zal in juli 2012 ter vaststelling worden aangeboden.
Pag 86: wanneer kunnen we het beleid- en beheerplan civieltechnische kunstwerken tegemoet zien?
Het beleid- en beheerplan civieltechnische kunstwerken 2012-2021 is klaar en zal in juli 2012 ter vaststelling worden aangeboden.
Pag 90: hoe staat het met de renovatie van de trap van het Oude Raadhuis?
De vergunningverlening is al geruime afgehandeld en de geldigheid hiervan is verlengd. Het wachten is op de uitvoering. Vanuit cluster beheer zal
hiertoe opdracht worden gegeven. Wij gaan er van uit dat de renovatie van de trap dit jaar, uiterlijk eerste helft 2013 zal zijn gerealiseerd.
Pag 91: wanneer komt beleidsplan openbare verlichting naar de raad?
Dit beleidsplan komt in het 4e kwartaal 2012 naar de gemeenteraad.
Financiering.
Pag 96: waarom is het college tevreden met een financiële instelling met AA rating, heeft Triple A niet de voorkeur?
De tekst die is opgenomen in de paragraaf financiering van de jaarrekening 2011 is afkomstig uit het nu nog geldige treasurystatuut. De raad
heeft aangegeven dat, indien middelen worden uitgezet, dit bij een financiële instelling met een AAA rating moet gebeuren. In de praktijk wordt
hiernaar gehandeld. Bij de actualisering van het treasurystatuut in het 4e kwartaal 2012 zal dit punt worden meegenomen.
Pag 102: wanneer komt Treasurystatuut naar de raad?
In het 4e kwartaal 2012 wordt het treasurystatuut aan het college en de Raad aangeboden.

Pag 102: wanneer komt het doelmatigheidsonderzoek sturing en toezicht verbonden partijen naar de raad?
Het doelmatigheidsonderzoek zal in juli aanstaande aan de raad worden gestuurd.
Opgroeien in Aalsmeer.
Pag 136: uitkering onderwijsachterstanden wordt bepaald op basis van wegingsfactor leerlingen. Wordt er op alle scholen in Aalsmeer wel
gewogen?
Voor zover ouders de gewenste informatie verstrekken wordt de wegingsfactor van leerlingen gebruikt. Op grond van de wegingsfactor worden
middelen verstrekt aan de gemeente en scholen voor onderwijsachterstandenbeleid. De scholen zelf hebben er alle belang bij om de gegevens
boven tafel te krijgen.
Zorgen voor elkaar.
Pag 137: hoe hoog is de totale voorziening dub deb op de bijstandsverlening. Waardoor ontstaan deze dubieuze debit en wat wordt er aan gedaan
deze te incasseren?
De voorziening dubieuze debiteuren bedraagt per 31 december 2011: € 314 .612.
Bij dubieuze debiteuren gaat het om vorderingen die niet (direct) invorderbaar zijn door bijv. ontbreken aflossingscapaciteit, personen in de
schuldsanering, of er zijn preferente schuldeisers.
Periodiek wordt onderzocht of de situatie van de schuldenaar dusdanig is gewijzigd dat er (deels) ingevorderd kan worden.
Vrije tijd.
Pag 138: U geeft aan dat de vissteigers zijn geïnspecteerd en waar nodig direct vervangen. Is de vissteiger in de Hornmeer bewust of onbewust
over het hoofd gezien.
De vissteigers die vorig jaar bekend waren en in een slechte staat van onderhoud verkeerden zijn hersteld. In oktober en november 2011 is een
inventarisatie uitgevoerd van alle civieltechnische kunstwerken, waaronder de steigers. Deze steigers, waaronder die van de Hornmeer, zijn
opgenomen in het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2012-2021. Waar nodig worden de resterende steigers in de onderhoudsplanning
meegenomen.
Wonen.
In de tabel op pag. 143 staat dat er uit project C30 RKDES een winstneming kon worden gerealiseerd van € 600 mln. Dat is een mooi bedrag,
maar is het wel een juist bedrag?
Het juiste bedrag is 0,6 miljoen.
Dialoog tussen burger en bestuur.

Pag 146: wanneer is overschrijding Edienstverlening-GBKN geconstateerd en wanneer is dit gemeld aan de raad?
e

Dreigende overschrijding is geconstateerd na de aanlevering van de NJR 2011. De hoogte van de overschrijding is gedurende het 4 kwartaal
2011 duidelijk geworden. De uiteindelijke overschrijding is – met toelichting - meegenomen in de Jaarrekening 2011.

