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Deel 2 vragen raadsleden en commissie Tussenrapportage 2020  
 
 Omschrijving Antwoord 
 Vragen raadsleden.  
 12 oktober 2020 Nagekomen antwoorden 
 VVD  
12 19 Biodiversiteit: resultaat was uitvoeren acties 

nota. Resultaat 
wordt opstellen nota. Ontstaan vertraging? 

Vanwege corona is het uitvoeren van de nulmeting biodiversiteitsstresstest 
vertraagd. Deze stresstest is als input nodig voor het opstellen van de 
biodiversiteitsnota. 

19 33 # bijstandsgerechtigden stijgt naar 830 
uitkeringen. # nu? 

De verwachting bij het opmaken van de tussenrapportage was dat we zouden 
gaan stijgen naar 830 uitkeringen eind 2020. Dit is op dit moment nog steeds 
onze verwachting. 

24 Graag nadere uitleg over verschuiving ambt 
capaciteit. Gevolg 
exploitatie zwaarder belast en minder 
overheadkosten naar projecten. Dan 
per project ook minder budget nodig? 

Die vraag kan pas na beëindiging van een project beantwoordt worden. Het 
betreft meestal meerjarige projecten waarbij er sprake kan zijn van verschuiving 
van de ambtelijke inzet tussen de uitvoeringsjaren. Bij de daadwerkelijke 
uitvoering van het project kan er sprake zijn van meer inzet van ambtelijke 
capaciteit waardoor er weer minder lasten voor de exploitatie ontstaan. 

26 46 Progr 9, Alg Res 852. voordelig? Tabel pag. 45: 
storting 1.318, 
onttrek 810, verschil ca 500. 

Bij de diverse analyses is geen sprake van een sluitende analyse in die zin dat 
alle mutaties benoemd worden. Alleen de belangrijkste mutaties worden vermeld 
waarbij vooral de hoogte van het bedrag leidend is (> € 25.000,-). 

27 47 Bestemmingsreserve Binnenstad: 40 dubbel 
verwerkt opnieuw genoemd? Ook bij progr. 2. 

Abusievelijk is de dekking voor de kapitaallasten voor grondspotverlichtingen 
(€ 40.000,-) administratief dubbel verwerkt. Bij Programma 2 is de onttrekking 
vanuit de bestemmingsreserve binnenstad (R3237) zichtbaar gemaakt. Bij 
programma 9 is dan het terugstorten in de algemene reserve toegelicht. Het 
betreft de correctie van de dubbele boeking waardoor de reserve nu op het 
bedrag van € 40.000,- uitkomt. Dit sluit aan bij het betreffende raadsbesluit.  

 D66  
28 T63 bijstandsverlening 100000 structureel nadeel. In 

hoeverre is er de verwachting dat dit na Corona naar 
beneden gaat? Komen er mogelijkerwijs nog extra 
gelden vanuit het rijk? 

De verwachting is dat de bijstandverlening na Corona positief bijgesteld kan 
worden. Echter zal dit niet meteen na het einde van Corona aan de orde zijn. 
Afhankelijk van de mate en de snelheid van economisch herstel zal er uitstroom 
gerealiseerd kunnen worden. Op het moment dat de positieve ontwikkeling zich 
doorzet kan er een positieve bijstelling plaatsvinden op de uitgaven.  
Op basis van de voorlopige beschikking 2021 van de BUIG middelen kunnen we 
stellen dat er extra gelden vanuit het Rijk komen. Deze zijn verwerkt in de 
begrotingswijziging.  

 28 oktober   
 VVD N.a.v. antwoorden op eerder gestelde vragen:  
29 Vraag nr. 10, Pg 16 Rapportage, bedrag gedeelte 

kosten onderzoek LVO voor Weert? 
LVO heeft een subsidie ontvangen van Duo vanuit de regeling “incidentele 
middelen voor leerlingendalingen in het voortgezet onderwijs”. Het toegekende 
subsidiebedrag is € 50.000,-. De kosten van het onderzoek worden met deze 
subsidie afgedekt. 
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30 nr. 16, pag. 30: Totaalbedrag leerlingenvervoer, 

incl. gymvervoer? 
Het totaal bedrag is inclusief het gymvervoer. 

31 nr. 17, pag. 31: Kosten projectleider via LEF? 
Bedrag en reden LEF budget? 

De projectleiderskosten van Stadslab0495 worden niet betaald uit het Lefbudget 
maar uit het budget van de Routeplanner Cultuur. De taak projectleider 
Stadslab0495 maakt onderdeel uit van het takenpakket van de Cultuurmakelaar. 
Deze functie maakt zowel beleidsmatig als financieel onderdeel uit van de 
Routeplanner Cultuur. 

32 nr. 20, pag. 34: Kosten Ned. Schuldhulproute 2020 
€ 14.379,-. Va 2021 € 7.568,-. Waardoor lager? 

De kosten voor de Ned. Schuldhulproute zijn € 14.379,- vanaf 01-09-2020 tot 
01-03-2023.  
Deze zijn als volgt opgebouwd: 
01-09-2020 tot 01-03-2021             € 0,- 
01-03-2021 tot 01-03-2022       € 7.568,- 
01-03-2022 tot 01-03-2023       € 6.811,- 
Totaal                                     € 14.379,- 
1e 6 mnd. bekostigd door een stimulansbijdrage van Diorathe, ING Ned. Fonds 
en Rabo Foundation. Bij een meerjarig contract wordt er 10% korting verstrekt 
over het tweede jaar. 
 
Deze kosten zijn al betaald in 2020. Indien het instrument de ‘Nederlandse 
Schuldhulproute’ na de pilotfase met ingang van 01-03-2023 wordt 
gecontinueerd bedragen de kosten hiervoor € 7.568,- per kalenderjaar. 

 D66  
33 Pagina 67: toelichting op het afsluiten van krediet. 

Hier wordt verwezen naar de toelichting bij de 
reserve. 
- Waar staat de toelichting precies en hoe moet deze 
worden gelezen? 
- Hoe kan het dat kredieten onterecht worden 
geactiveerd? 
- Waarom worden er wel kosten op gemaakt? 

Deze kredieten worden afgesloten omdat deze cf. de voorschriften in het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) niet geactiveerd mogen worden. Het betreft 
onderhoudskosten welke zijn geïntegreerd in de reserve MJOP (bladzijde 47). 
Het zijn voor de instandhouding van het gebouw noodzakelijke 
onderhoudskosten. Alleen de kosten van levensduur verlengende 
werkzaamheden mogen geactiveerd worden. Vaak betreft dit een grijs gebied 
waarbij er, ook in overleg met de accountant, op basis van een verduidelijking in 
de voorschriften geconcludeerd moet worden dat daar waar in het verleden 
gekozen werd voor activering, dit nu gecorrigeerd moet worden.  

 28 oktober  
Gecombineerde vergadering raadscommissies 

 

34 Pag. 33 
T63 Bijstandsverlening  
Hierin staat vermeldt. Er is rekening gehouden met 
besparing op uitkering door de loonkostensubsidie 
en de uitstroom van de statushouders. Anders zou 
de verhoging 200.000 bedragen. 
Vraag: Gaan we de besparing op de statushouders 
realiseren dit jaar? 

Te realiseren besparing statushouders € 114.925,- ( DJ-824970) peildatum 29 
oktober 2020 reeds gerealiseerd (uitstroom via werk € 132.000,-, uitstroom door 
aanvang studie € 15.000,-) Totaal € 147.000,-. 
Totale uitstroom van 22 statushouders (geheel of gedeeltelijk uit de uitkering). 
Waarvan 19 door (gedeeltelijk of volledige) uitstroom richting werk en 3 richting 
opleiding. 
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35 T63 Tozo: Wat doet het Rijk met de 

terugvorderingen waaraan niet voldaan kan worden 
door klanten? Krijgen wij hiervoor dan een 
vergoeding of is dit voor rekening van de gemeente? 
Hetzelfde geldt bij Fraude, wat als er fraude is 
gepleegd en zij betalen niet terug, krijgen we 
hiervoor dan toch de vergoeding van het Rijk? 

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd ten tijde van de Coronacrisis snel te 
handelen. Veel gemeenten hebben hier gehoor aangegeven en hebben ruimhartig 
voorschotten levensonderhoud verstrekt aan zelfstandigen die een beroep deden 
op de Tozo, terwijl de algemene maatregel van bestuur (AMvB) Tozo nog niet 
gepubliceerd was. Bij het besluit op de aanvraag kan blijken dat het verstrekte 
voorschot hoger is dan de uitkering waar de aanvrager recht op heeft. Het 
gedeelte van het voorschot dat hoger is dan de toegekende uitkering kan niet in 
SiSa verantwoord worden (omdat het geen bestedingen Tozo 1 zijn) en kan niet 
bij SZW worden gedeclareerd. Het overblijvende voorschotsaldo zal geboekt 
moet worden als een vordering (op degene aan wie het voorschot is verstrekt). 
Om te voorkomen dat gemeenten financieel nadeel ondervinden van de 
werkwijze om bij de start van Tozo (voor publicatie van de AMvB) ruimhartig 
voorschotten te verstrekken doordat vorderingen die hiervan het gevolg zijn niet 
geïncasseerd kunnen worden, hebben SZW en gemeenten afgesproken dat 
oninbare vorderingen die het gevolg zijn van een verstrekt voorschot voor de 
publicatie van de AMvB Tozo gecompenseerd worden.  
Voor een volledige uitleg over de rechtmatigheid en financiële verantwoording 
Tozo wordt verwezen naar de link “communicatie rechtmatigheid en financiële 
verantwoording gemeenten” . 
 
De lijn der verwachting is dat de terugvorderingen waarbij gefraudeerd is, 
gecompenseerd zal worden door het Rijk. Onverschuldigde Tozo 
terugvorderingen zullen risico van de gemeente zijn. 
 
Bij de aanvragen is voor de zekerheid al een extra toets gedaan voordat de 
voorschotten betaalbaar gesteld werden. Hierdoor verwachten we dat de 
terugvordering minder hoog is en hebben we minder kans op fraude zaken. Op 
basis van de inkomstengegevens die wij inmiddels ontvangen van de 
ondernemers kan er een definitieve vaststelling plaatsvinden en zijn we al 
begonnen met het terugvorderen van teveel verstrekte uitkering. 
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36 Verzoek tot verdere uitsplitsing van de kosten 

juridische zaken o.a. onderzoekskosten en kosten 
WOB verzoeken. 

Specificatie juridische kosten d.d. 29-10-2020   

WOB verzoeken 12.521,14 

Integriteitsonderzoek 152.511,27 

Rechtszaken 7.152,94 

Griffierechten 5.312,00 

Proceskosten 4.732,00 

Advieskosten  5.134,64 

Advieskosten Civiel 6.915,00 

Bezwarencommissie 3.356,85 

Advies ambtelijk recht 29.922,69 

Arbeidsdeskundig onderzoek 1.120,00 

  228.678,53 
 

37 Waarom zijn de kosten van het project “Kansrijk in 
de wijk” niet budgettair neutraal? 

Kosten zijn wel neutraal, er wordt een bedrag van afgerond € 30.000,- 
overgeheveld van andere budgetten op andere programma’s. Het resterende 
bedrag van afgerond € 5.000,- komt t.l.v. participatie. Dit budget staat al op 
programma 6 en hoeft dus niet overgeheveld te worden. 
 

38 Waarom duurt uitvoering van plaatsing glasbakken 
en ondergrondse inzamelstations (kredieten blz. 
61/62) zo lang? 

Antwoord volgt. 

 
 


