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Deel 2 vragen raad en commissies begroting 2021 
 
Nr. Omschrijving Antwoord 
 Vragen Raadsleden   
 Auditcommissie 8 oktober Antwoord  
 In het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 

2020 staat het percentage stijging afvalstoffenheffing op 
11,6% terwijl in de begroting zelf een percentage van 
12,46% is genoemd. 

Dit is een terechte opmerking; het in het raadsvoorstel genoemde 
percentage is niet correct. Dit had inderdaad ook 12,46% moeten zijn. 
Bijgevoegd treft u een erratum aan (Bijlage 2 Erratum Raadsvoorstel) 

 12 oktober 2020  Nagekomen antwoorden 
 Weert Lokaal   
 VVD  
19 33 Kosten omzetten inhuur naar dienstverband? Deze inhuur heeft betrekking op twee medewerkers met een 

arbeidsbeperking die al sinds 2011 aan het gemeentearchief zijn verbonden. 
De functies zijn essentieel om de dienstverlening van het gemeentearchief 
op peil te houden. Als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in 
Balans zijn de kosten van inhuur gestegen en daarmee is het aangaan van 
arbeidsovereenkomsten financieel aantrekkelijker geworden. De omzetting 
verloopt niet financieel neutraal omdat op dit moment een deel van de 
inhuur gedekt wordt uit tijdelijke middelen. Bij het prioriteitenoverzicht op 
bladzijde 141 is hiervoor vanaf 2022 een bedrag van € 52.000,- opgenomen. 

 D66  

80 Programma 3 Economische zaken en promotie.  
Hoe verhoudt de inzet van ambtelijke organisatie zich 
tussen citymarketing en Werken aan Weert. Wat wordt er 
voor de € 50.000, - aan citymarketing gedaan? 

Antwoord volgt. 

83 Programma 9 Middelen en bestuur. De afschrijving van 
computerapparatuur bedraagt € 50.000, -. Wat gaat er 
met de oude apparatuur gebeuren? Kunnen de oude 
apparaten eventueel overgenomen/ verkocht worden? 

Antwoord volgt. 

   
  22 oktober 2020  
 CDA  
87 Kan de raad een overzicht krijgen van de formatie per 

afdeling/organisatieonderdeel per 1-1-2021, uitgesplitst 
in vaste en tijdelijke formatieplaatsen? 

Voor het gevraagde overzicht wordt verwezen naar bijlage 3 Formatie per 
afdeling. 

 26 oktober  
 DUS  
88 Het is niet onmogelijk dat er de komende jaren sprake is De begroting wordt gebaseerd op zo goed mogelijke inschattingen van te 
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Nr. Omschrijving Antwoord 
van onderuitputting/onderbesteding ten opzichte van 
hetgeen is begroot. Is het mogelijk om een taakstelling 
onderuitputting op te nemen in de begroting? Dan kan de 
raad alsdan besluiten over de besteding daarvan. 

maken kosten. Het is mogelijk dat er onderuitputting komt die de raad dan 
later kan inzetten, maar als je daarvoor een taakstelling opneemt móet er 
dus onderuitputting komen en kun je die juist niet meer besteden. Als uw 
raad ruimte wil houden om later te kunnen besteden zou er wel een stelpost 
beleidsvrije ruimte kunnen worden opgenomen, maar dat werkt dan negatief 
op het begrotingssaldo.  

 CDA  
89 In de uitleg over de begroting 2021 voor de 

commissievergaderingen van september is een mogelijk 
tekort van een kleine 5 miljoen euro genoemd. De 
gepresenteerde begroting heeft een tekort van € 
2.953.000. Reden voor het verschil, graag met een zo 
cijfermatig mogelijke verklaring? 

Een beperkt aantal keuzes en risicovoller begroten. 

90 Hogere kosten salarissen van € 1.676.000. Verklaring: 
“m.n. CAO”. Graag specificatie; welke oorzaken en welke 
bedragen zijn daaraan verbonden? Is prioriteit 22 in dit 
bedrag opgenomen? 

Prio. 22 is in dit bedrag niet meegenomen. De post salarissen is opgebouwd 
uit vele details, het cao effect is € 1,4 miljoen. Overige zijn periodieken, 
effecten Generatiepact, gevolgen van wijzigingen in fijnstructuur, inzet van 
knelpuntenbudget, mutaties bij gedetacheerden e.d. 

91 129. Waarom staat T63 Inkomensregelingen niet in het 
overzicht van de belangrijkste afwijkingen begroting 2021 
en bijgestelde begroting 2020 (blz. 8)? 

Dit staat opgenomen in de tabel op blz. 8 onder “Voorziening dubieuze 
debiteuren” en “Lasten bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie”. 

92 118 e.v. Specificatie van de onttrekkingen uit de 
reserves. Kan de raad, om nog een beter overzicht te 
krijgen van de onttrekkingen uit de algemene reserve, 
een tabel krijgen waarin alleen de onttrekkingen uit de 
algemene reserve staan (totaal € 6.533.000, blz. 145)? 

Ja, dat kan. Zie bijlage 4 Overzicht claims Algemene reserve. 

 28 oktober  
 VVD N.a.v. antwoorden op eerder gestelde vragen:  
93 nr. 15, pag. 21: Streetwise € 82.500,- niet meer in 2021. 

Begroot kosten Streetwise 2021 en 2022 € 67.500,- per 
jaar mogelijk gehalveerd door subs. provincie. Klopt 
toelichting dat 82,5 vervalt dan? 

Antwoord volgt. 

94 nr. 17, pag. 24. Door raad beschikbaar gestelde 
budgetten mts stage en exp ruimte resp. 125 en 250? 
Hoe verhouden deze bedragen zich tot die in het 
antwoord? En waar verwijst prio 19 en nr. 28 naar? Zie ik 
niet terug in B2021 en B2020. 

In de begroting 2021 is uiteindelijk geraamd: 
In 2021 € 165.000,- (€ 40.000,- maatschappelijke stages, € 125.000,- 
experimenteerruimte). 
In 2022 € 125.000,- experimenteerruimte. In de collegebehandeling van 10-
9 is het bedrag van € 125.000,- voor maatschappelijke stages geschrapt. 
In 2023 is geen raming meer opgenomen. Experimenteerruimte loopt t/m 
2022 en in de collegebehandeling van 10-9 is het bedrag van € 125.000, -
voor maatschappelijke stages geschrapt. 
Prio 19 nr. 28 verwijst naar prioriteit nummer 28 uit de begroting 2019. 

95 nr. 20, pag. 34: Zijn actuelere data niet-sporters De BBV indicatoren zijn de actuele cijfers zoals die bij het opstellen van de 
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beschikbaar? Enkel overnachtingen wordt verklaard begroting 2021 vermeld stonden op www.Waarstaatjegemeente.nl/ 

dasboard/Besluit-Begroting en Verantwoording.  
96 nr. 53, pag. 105: Zitten kosten Bodemzorg Limburg 

(12.500,—) wel in begroting? 
Antwoord volgt. 

97 nr. 55, pag. 111: gemeente Weert is eigenaar van div 
sportmaterialen en accommodaties. Eigenaar klopt, maar 
gebruiker? 

Antwoord volgt. 

98 nr. 56, pag. 112: In antwoord staat voordelen bij marge 
agv gezamenlijke inkoop. Maar kosten stijgen met 30%. 
Vraag blijft hoe dit kan 

Antwoord volgt. 

99 nr. 59, pag. 122: stijging formatie 4,3 fte. Zit hier de 
4,14 fte SDV in? 

De stijging die hier wordt aangegeven is ten gevolge van het 
knelpuntenbudget. De Fte uitbreiding van SDV wordt niet vanuit het 
knelpuntenbudget bekostigd. Hiervoor ligt een prioriteit voor.  

100 nr. , pag. 129: stijging aantal mensen in bijstand bij 
stijging 9%. Aantal mensen is? 

Uitgangspunt bij de 2e tussenrapportage is dat we eind 2020 830 
uitkeringen verstrekken. Een stijging van 9% in 2021 betekent dat dit 75 
uitkering meer zijn in 2021. 

 D66  
101 Pagina 118: waarom stopt per 2023 de storting in de 

reserve SPUK 
De storting in de reserve SPUK is gekoppeld aan de rijksbijdrage die in het 
kader van de regeling ontvangen wordt. De looptijd van de regeling eindigt 
in 2023.  

102 Pagina 124: welke concessieovereenkomst wordt 
bedoeld? 

Het betreft de concessieovereenkomst met Renewi. In deze overeenkomst 
zijn afspraken gemaakt over de indexering van de salariskosten 
gedetacheerden. De vertaling van dit artikel in de overeenkomst heeft geleid 
tot deze bijstelling. 

103 Pagina 125: fysiek bedrijfsinfrastructuur, grondexploitatie 
neemt toe en af met hetzelfde bedrag, hoe kan dat? Wat 
is de uitleg? 

Voor de grondexploitatie gaan we bij de begroting uit van gesloten  
financiering. Kosten worden gedekt door verwachtte opbrengsten of  
aanwending van een voorziening. 

104 Pagina 132: Wat wordt bedoeld met financieel gesloten 
systeem bij riolering en afval? 

Het systeem van gesloten financiering betekent dat de kosten van riolering 
en afval neutraal in de begroting zitten. Uitgangspunt is 100% 
kostendekkendheid. 

   
 28 oktober  

Gecombineerde vergadering raadscommissies 
 

105 Verzoek tot verstrekking van begrotingsgegevens op het 
detailniveau van het grootboek. 

Overzicht volgt.  

106 Door sluiting van het AZC en het daardoor wegvallen van 
de COA gelden, vervalt de dekking voor de uitvoerende 
formatie. Hoe is dit in de begroting verwerkt? 

We hebben in de begroting 2021 geen rekening meer gehouden met de inzet 
van formatie ten behoeve van de COA werkzaamheden. De COA locatie in 
Weert is namelijk in september ontmanteld en onze dienstverlening stopt 
dan ook. De personele kosten werden voorheen gedekt uit de decentralisatie 
uitkering die we ontvingen van het Rijk. Aangezien er geen COA locatie meer 
ligt in Weert, ontvangen we ook geen uitkering. 
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107 Meerjarenbeleidsplan NMC Het meerjarenbeleidsplan van het NMC zal naar verwachting na de 

collegevergadering van 2 november a.s. aan de raad beschikbaar worden 
gesteld. 

108 Graag nadere toelichting over de verschuiving van de 
budgetten combifuncties van programma 5 naar 
programma 7. 

Bij het opstellen van de begroting is nog eens kritische integraal gekeken 
naar de taakvelden waar begrote bedragen het beste passen. In het geval 
van de combifuncties betekende dat een verschuiving tussen taakvelden en 
daarmee in dit geval ook tussen programma’s. 

109 Zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat er 
dubieuze debiteuren in het kader van 
inkomensvoorzieningen ontstaan en hoe vindt de toetsing 
plaats over de vraag wanneer een vordering dubieus 
wordt. 

Wij voeren een actief invorderingsbeleid waarbij wij met regelmaat 
onderzoek doen naar de invorderingsmogelijkheden bij álle debiteuren, 
zowel de actieve als de dubieuze debiteuren. Wij maken daarvoor onder 
andere gebruik van de ons ter beschikking staande (landelijke) databanken 
zoals bijvoorbeeld Suwinet-Inkijk en bepalen onze controlefrequentie onder 
andere aan de hand van de zogenaamde ‘stoplicht-methodiek’. Hierbij zijn 
alle vorderingen gecategoriseerd op basis van invorderbaarheid. ‘Groene’ 
vorderingen zijn vorderingen die regulier, zonder veel inspanning van onze 
zijde, afgelost worden. Bijvoorbeeld via inhouding of via zelfstandige 
betaling door de debiteur. Deze vorderingen behoeven weinig aandacht en 
worden in de regel één keer per jaar beoordeeld op het verloop van de 
aflossingen. ‘Oranje’ vorderingen zijn vorderingen waarbij het 
aflossingstraject moeizamer verloopt en waarbij de hoogste inspanning van 
ons wordt verwacht en gegeven, bijvoorbeeld door het met grote regelmaat 
opnieuw beoordelen van de mogelijkheden tot invordering. ‘Rode’ 
vorderingen zijn vorderingen waarbij op voorhand duidelijk is dat de 
invordering daarvan een zeer grote uitdaging is. Gedacht moet hierbij 
worden aan debiteuren die zijn geremigreerd naar hun thuisland waardoor 
invordering niet tot nagenoeg onmogelijk is, bijvoorbeeld vanwege het 
ontbreken van financiële gegevens ter beoordeling van hun situatie danwel 
het ontbreken in zijn geheel van verblijfadres-informatie. 
 
De post dubieuze debiteuren bevindt zich over het algemeen in het oranje 
gedeelte, waarbij dus wordt ingezet op extra inspanning om de 
invorderingsmogelijkheden in beeld te krijgen. 
 
Daarnaast is de laatste jaren ook meer ingezet op controle aan de poort, 
waardoor getracht wordt het ontstaan van torenhoge, en daarmee praktisch 
oninbare vorderingen, meer en meer terug te dringen. 
 
Voor wat betreft de dubieuze debiteuren worden wij ook meer en meer 
geconfronteerd met het feit dat debiteuren steeds meer een beroep doen op 
schulddienstverlening en, in het verlengde daarvan, de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen (WSNP). Het eindpunt van dat traject is vaak een 
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restantvordering die rechtens niet meer invorderbaar is en dus tot buiten 
invordering leidt. Dit is een situatie waar wij geen grip op hebben daar de 
beoordeling van een en ander bij de rechtbank ligt. In dit licht zal in het 
kader van de nieuwe beslagwetgeving en de daarmee samenhangende 
nieuwe berekening van de beslagvrije voet de toekomst daarnaast ook 
moeten gaan uitwijzen welke gevolgen dit heeft voor het verloop van ons 
vorderingenpakket. 
 
Daarnaast lopen wij ook regelmatig aan tegen het feit dat de financiële 
situatie van onze debiteuren vaak niet zodanig positief is dat er een hogere 
aflossing van hen verwacht kan worden. Veel van onze debiteuren behoren 
tot de zogenaamde ‘kale kippen’, zoals zij in de volksmond genoemd 
worden. Dit maakt dat in sommige gevallen kan leiden tot een situatie 
waarbij deze debiteur tot de dubieuze debiteuren gerekend dient worden 

110 Wat is de afpakwet en hoe is de relatie met dubieuze 
debiteuren inkomensvoorzieningen. 

De gemeente kan op verschillende domeinen bestuurlijk afpakken. Hier is 
geen afzonderlijk wet voor. Wel is er als basis de ‘invorderingswet 1990’. De 
uitvoering van deze wet kan op verschillende gronden en binnen 
verschillende afdelingen van de gemeente plaatsvinden. Onderdelen waar 
bijvoorbeeld binnen de gemeente bestuurlijk afpakken kan plaatsvinden zijn 
de beslagwet en de participatiewet. 

111 De stijging van de personeelslasten wordt o.a. 
veroorzaakt door cao ontwikkelingen. Welke andere 
oorzaken zijn er voor de stijging. 

Zie antwoord bij vraag 90. 

   
112 Naar aanleiding van de begrotingswijziging bij 

meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een actueel 
overzicht van het verloop van de algemene reserve 
gevraagd. 

Zie bijlage 4. 

 


