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Introductie 

Verantwoording onderzoek:
• Op 15 maart 2020 werden de eerste maatregelen 

m.b.t. Corona afgekondigd;
• De Corona en de daaraan verbonden maatregelen 

vanuit de centrale overheid hebben veel gevolgen 
gehad;

• Necker van Naem kwam met een voorstel tot 
onderzoek om de maatregelen van de gemeente te 
evalueren rondom de Corona;

• De Rekenkamer heeft juist het besluit genomen om de 
gevolgen van de Coronapandemie op de inwoners van 
Weert te onderzoeken. 



Introductie 
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Doel van het onderzoek

Wat is de impact van de coronapandemie op 
de inwoners van Weert, in hoeverre wijkt 
dit af van het landelijke beeld en wat zijn 
de belangrijkste aandachtspunten?

• Sociaaleconomisch
• Gezondheid
• Sociaal-cultureel



Doorlooptijd van het onderzoek

• Maart 2021, oriëntatie op het onderzoek
• April 2021, start notitie
• Mei 2021, Voorbereiding onderzoek
• Juni 2021, landelijke cijfers/onderzoeken op een rij
• Juli 2021, onderzoek in Weert
• September 2021, rapportage van Necker van Naem
• 8 oktober 2021, rekenkamerbrief aan College
• 2 december 2021, reactie van 5 regels College
• 22 december 2021, aanbieding aan de raad
• 8 maart 2022, bespreking in de commissie



Conclusies uit onderzoek

• Uit het onderzoek blijkt het dat de impact van de 
coronapandemie tot de zomer 2021 vooralsnog 
beperkt is.

• Bij de inwoners van Weert vraagt de mentale 
gezondheid (angst, stress, slapeloosheid), 
vertrouwen en eenzaamheid om aandacht in 
vergelijking met de landelijke cijfers.

• Weertenaren houden gemiddeld maandelijks meer 
geld over dan de rest van Nederland en is hun 
fysieke gezondheid hoger.

• Weertenaren hebben minder vertrouwen in de 
financiële toekomst en in de overheid als elkaar.



Conclusies van de Rekenkamer

• De doorlooptijd van het onderzoek is sterk vertraagd 
doordat het College bijna tweemaal zoveel tijd gebruikt 
voor een bestuurlijke reactie nodig heeft dan 
afgesproken.

• Rekenkamer en College verschillen van mening over de 
waarde van het onderzoek, dus de Rekenkamer is erg 
benieuwd hoe de Raad dit onderzoek waardeert.

• De resultaten van het onderzoek dienen in een breder 
licht geplaatst te worden. Er wordt een vergelijking 
gemaakt met de landelijke cijfers. Wat wil de raad voor 
de inwoners van Weert realiseren? Op welk gebied wil 
Weert excelleren? Of wil Weert een doorsnee gemeente 
zijn?



Aanbevelingen

• Beleid op basis van onderzoek;
• SMART-doelstellingen formuleren die op 

basis van onderzoek gecheckt kunnen 
worden;

• Beleidsmaatregelen ontwerpen op basis van 
beoogde SMART-doelstellingen.



Vragen die overblijven

We zijn weer uit een lock-down, net als voor 
de zomer van 2021. Heeft deze lock-down 
invloed op de inwoners van Weert gehad en 
is dit onderzoek door de tijd achterhaald?
De Rekenkamer denkt van wel, maar weet 
het natuurlijk niet.



Vragen die overblijven

• Lijkt het de Raad interessant om de 
gevolgen van de laatste lock-down te 
onderzoeken?

• Een herhaling van het onderzoek kan 
natuurlijk goedkoper en sneller en kan 
dienen als onderbouwing van een aantal 
punten van het coalitieakkoord 2022-2026.

• Met een deal voor hetzelfde onderzoek eind 
2025 om aan te tonen wat er bereikt is?



Tenslotte

De Rekenkamer Weert verneemt graag uw 
reacties.


