
Vragen jaarrekening

Algemene opmerking: teksten staan bol van meer /minder vergelijkingen tov 2015. Als dit is waarom 

niet de exacte aantallen. Dit kan in tabelvorm/ infographic. Dat maakt de informatie overzichtelijker/ 

inzichtelijker en zijn financiële gegevens aan te hangen. 

Programma 1: woonklimaat

Pagina Onderdeel Onderwerp

13 Verschillen De hogere lasten outsourcing openbaar gebied worden niet 
toegelicht. Hoe zijn deze ontstaan? Wat is de toelichting?

Programma 1: woonklimaat

Pagina Onderdeel Onderwerp

18 Wijkvernieuwing Er is gemeld dat een onderzoek door Wonen Limburg naar 650 
portiekflats zonder lift gestart. Is het resultaat van dit 
onderzoek bekend? Hoe verhoudt zich dit met het 
coalitieakkoord: Slopen van panden heeft niet de voorkeur, 
waar mogelijk kiezen we voor renovatie / woningverbetering. 
Uitgangspunt hierbij is dat de sociale wijkstructuur in stand 
wordt gehouden. Daarnaast moet duurzaamheid leidend zijn 
in de keuze: sloop of renovatie.

19 Kwaliteit 
woonomgeving

Mbt Reinigingsdienst wordt gesteld dat de ontevredenheid 
met 10% is afnomen. Terwijl op beantwoording 
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-
40-rvo/Brief-02-2017-03-17-Antwoord-aan-SP-inzake-
overname-Van-Gansewinkel-en-gevolgen-Reinigingsdienst-
Weert.pdf in de rapportage dat het machinaal reinigen de 
tevredenheid daalt en ontevredenheid stijgt. Zelfde geldt voor 
ongediertebestrijding. Dit lijkt tegenstrijdig aan elkaar. 
Bovendien is het aantal meldingen gestegen. De 
dienstverlening is dus verminderd.

23 Behouden/ verbeteren 
OV / buslijnen

Door de concessie van Arriva worden wijken minder bediend 
(van half uur naar uur) en ook het College. Hoe verhoudt zich 
dat met het coalitieakkoord: De gemeente neemt samen met 
‘het openbaar vervoer’ de promotie ter hand. En welke acties 
heeft het college ondernomen deze verslechteringen te 
voorkomen?

27 Idem Hoe kan promoten groen gekleurd zijn, terwijl de 
dienstregeling/ verlening verslechterd is? Welke promotie is er 
dan gevoerd?

29 Financiële analyse In overzicht p. 13 is lagere lasten onderhoud plantsoenen op 
187.000 euro vermeld. In deze toelichting straatbomen 
(44.126 euro) en plantsoenen (120.563 euro) dit is een ander 
bedrag dan overzicht p. 13.

29 Financiële analyse In overzicht p. 13 is eveneens een nadeel van 153.000 on- of 
street parkeren benoemd, er is geen enkele toelichting 
opgenomen. Wat is de toelichting op dit punt gezien de 
afwijking?

Programma 2:
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33 Participatiewet Waarom zijn de gegevens uit het jaarrapportage 3D niet 
vermeld mbt het aantal uitkeringsgerechtigden? Nu is geen 
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relatie te leggen tussen inspanning en inkomsten/ uitgaven, 
kortom: wat is de doelmatigheid van de besteding geweest?

33 Participatiewet Wat zijn de resultaten (duurzame) uitstroom van het VDL 
project in 2016 geweest?

33 Participatiewet Wat zijn de resultaten (duurzame) uitstroom van het groen 
project in 2016 geweest?

33 Participatiewet Wet Taaleis: hele uitkeringsbestand gescreend. Waarom niet 
vermeld dat 450 personen zijn aangeschreven:  
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-
40-rvo/Brief-11-2016-06-21-antwoord-aan-SP-inzake-brief-
uitkeringsgerechtigden-mbt-de-taaleis.pdf Welk aantal voldeed 
niet aan de Taaleis? Welk aantal mensen heeft het 
screeningsinstrument ‘Taalmeter’ afgelegd en wat waren de 
resultaten? Welk aantal heeft de Intaketoets of de TONI-toets 
afgelegd en met welke resultaten? Hoeveel mensen is een taal-
traject aangeboden?

33/34 Voorkomen 
werkloosheid

Citaat: “Tov 2015 zijn in 2016 meer personen uitgestroomd 
naar een betaalde baan.” Hoeveel personen meer? 

38 Participatiewet Waarom is het gerealiseerd resultaat groen, terwijl in 
begroting 2016 de doelstelling is Vermindering aantal mensen
met een uitkering levensonderhoud. En uit de jaarrapportage 
3D blijkt dat het totaal aantal mensen afhankelijk van een 
uitkering is gestegen? Dan is de kleur groen niet van 
toepassing!

Programma 3

47 Inkomensondersteuning Hoeveel uitkeringen zijn beëindigd vanwege sociale 
zekerheidsfraude? Voor welk bedrag is aan fraude 
geconstateerd? En wat was het gemiddelde bedrag aan 
fraude?

47/48 Zelfredzaamheid Waarom zijn de gegevens van de jaarrapportage 3D niet 
opgenomen?

58/59 Financiële analyse Hogere lasten uitkeringen is structureel nadeel van 366.000 
euro. Toch wordt in de financiële rapportage aangegeven dat 
“de uitgaven voor participatie zijn nagenoeg conform het 
budget” De toelichting onder bijstand geeft aan dat het tekort 
op de BUIG-middelen 1,5 miljoen is en dit vanuit de algemene 
middelen wordt aangevuld. Hoe verhouden deze teksten zich 
met elkaar?

58/59 Financiële analyse Nadeel bijzondere bijstand wordt niet nader toegelicht (p. 13)? 
Waardoor is dit nadeel ontstaan? Waarom is dit onderdeel 
groen op p. 52?

Programma 5

78 Financiele analyse Zijn de punten op p. 13 mbt BTW niet toegelicht. Wat houdt de 
BTW-claim reinigingsrecht in? 

Lokale heffingen

89 Kwijtscheldingsbeleid Om hoeveel kwijtscheldingen gaat het (per onderdeel)? En 
hoeveel waren dit er in 2015? Bedrag is in 2016 iets hoger dan 
2015. Gezien toename aantal mensen in de bijstand, is het 
aantal (automatische) kwijtscheldingen ook toegenomen? 

Wet Normering Topinkomens

179/18 In het overzicht zijn de beloning van griffier en 
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0 gemeentesecretaris opgenomen. Welke verbonden partijen 
waarmee de gemeente Weert zaken doet ((jeugd) zorg, 
woningbouw, ziekenhuis e.d.) hebben een bestuurder/ 
bestuurders boven de gestelde norm? Welke maatregelen 
worden hier tegen genomen?


