
E
Ptolt-

.?t¡r> GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Opzet van de begroting

Voorstel

Akkoord te gaan met voorleggen van de andere opzet / invulling van de begroting aan de
raad (auditcommissie).

Inleiding

De raad heeft diverse keren aangegeven dat de begroting leesbaarder mag worden en de
doelstellingen smarter geformuleerd dienen te worden.
De afgelopen periode is door een werkgroep vanuit de organisatie gekeken hoe aan de
wens van de raad invulling te kunnen geven.
Als uitgangspunt voor het beter leesbaar maken van de begroting heeft de werkgroep
programma 1 als voorbeeld genomen.
Er is zowel naar de opzet als naar het leesbaar maken gekeken.

Bijlage 81 is de huidige opzet van programma 1 van de begroting 2016 en bijlage 82 is de
aangepaste opzet.

De programmateksten "Wat doen we er voor" zijn in de nieuwe opzet opgenomen in
tabelvorm (pagina 2 van bijlage 2) waardoor deze direct naast de resultaten staan. Tevens
is "Wat zijn de resultaten"en "Waaruit blijkt het resultaat" samengevoegd tot één kolom
"Wat zijn de resultaten". Daarnaast zijn er dubbelingen van tabellen uitgehaald en de
prioriteiten en vervangingsinvesteringen bij de programma's niet meer opgenomen.
Voortaan zal in het totaaloverzicht van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen een
duidelijke verwijzing naar de doelstellingen opgenomen worden. Hiervoor zijn de
doelstellíngen en subdoelstellingen voortaan genummerd.
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Beoogd effect/doel

Het leesbaarder maken van de begroting en smarter geformuleerde doelstellingen en
resultaten.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De gewijzigde opzet van de begroting zal na goedkeuring doorgevoerd worden bij de
voorjaarsnota 2016 voor de doorkijk 2OI7 van de programma's.

Comm unicatie/ partici patie

Na akkoord van het college zal de opzet nog voorgelegd worden aan de auditcommissie

Overleg gevoerd met

Intern:

Werkgroep begroting.

Extern:

Bijlagen

Bijlage 81: Huidige opzet programma 1 begroting 2016
Bijlage 82: Gewijzigde opzet programma 1 begroting 2016
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4. Pr"ogrammaplan

Progräff!ãæa I : Wsonk|Ëmaat
Portefeuillehouders : A. Heijmans, A.van Eersel, G.Gabriels, H. Litjens

Yisie

Wat wiffien ure bereiken in de periode 20t S-29L8

De ambitie om een aantrekkelijke woonstad te zijn en te blijven zetten we niet overboord. De
huidige woningvoorraad is kwantitatief en kwalitatief op orde. We merken dat de vraag groeit on-
der meer door de trek van de omliggende dorpen naar Weert. Deze behoefte willen we optimaal
faciliteren, dus hier geldt een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod kavels en woningen. We
zetten in op de uitbreidingslocaties Laarveld en Vrouwenhof alsmede op binnenstedelijke locaties.
Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een openbare ruimte die beschikbaar is voor sport, spel en
ontspanning. De wijze waarop we die openbare ruimte inrichten en beheren willen we wel anders
vormgeven. We willen inwoners medeverantwoordelijkheid geven voor de inrichting en het onder-
houd. Basis voor deze afspraken is het participatiemodel. Vanuit die gedachte wordt er dan ook
bezuinigd op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere kwaliteitsnormen.
Vanuit wijkgericht werken gaan we nieuwe kaders vormen over de rollen en verantwoordelijkhe-
den van onze partners en onszelf. Samen met maatschappelijke partners en inwoners maken we
stadsdeelvisies die leidend zijn voor keuzes.
Fondsen, die worden gevoed door initiatiefnemers, worden gebruikt om groene ontwikkelingen in
de stad te financieren.
Initiatieven van derden die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker worden van onze stad,
wijken en dorpen worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Daarbij streven we naar het vermin-
deren van belemmerende en n tn eve ndhoudin

W ij k vernreul"lng

(Ver;bour.ven naar behoeiie

Schone, hele en ',ierlrge openbare ruimte en verbeteren com-
municatie h¡€ro'¡er

Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelilkheden in open-
bare ruimte

Leegkomende plekken ti¡delijk anders bestemmen

Weert-West

Verdere vergroening

Concentratre musea en verhogen aantrekkingskracht

Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed
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4. Programmaplan

Energie neutrale en vitale gemeente in 2050

Irnplementatre beleldskader duurzaamherd en'./ergroten
draagvlak

Vergroten brodiversrteit, versterken landschapstyperr

Behoud en ¿erbeteren toegankelijkhe¡d natuurgebreoen

"leroereren,rerkeersonveiltge s¡tuat,es en oerelkbaari-rerd

Beh ouc,/ verbeteren r¿fier¡b a ar',./ervoer I br usl l,tnen
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Wat doen v\re er \roor?

We zien een toename in de behoefte voor wo-
ningen voor specifieke doelgroepen, waaronder
jongeren/starters, vergunninghouders en
kwetsbare inwoners uit de maatschappelijke
opvang. Hieraan komen we onder andere tege-
moet door het beschikbaar stellen van starters-
leningen, herbestemming van leegstaand vast-
goed tot (sociale) huurwoningen, herontwikke-
ling van intramuraal vastgoed te faciliteren en
woningen te realiseren op diverse in- en uit-
breidingslocaties. Samen met Wonen Limburg
onderzoeken we de mogelijkheid voor tijdelijke
woonconcepten. Deze groei komt extra bovenop
de autonome groei en heeft een extra woning-
behoefte tot gevolg. Dit is tevens van invloed
op de prognoses/ zo verwachten wij,

Met de nieuwbouw voegen we woningen toe in
landelijke woonmilieus in een stedelijke in-
vloedsfeer (zoals Laarveld) en in meer stedelij-
ke woonvormen (in de stad). We faciliteren
nieuwe woonvormen zoals zorgvilla's.
Onze aantrekkelijke en diverse woonwijken
maken de bestaande woningvoorraad interes-
sant voor nieuwkomers, zo blijkt uit onderzoek.
De demografische ontwikkelingen zorgen er
voor dat het nodig is om de planvoorraad af te
stemmen op de behoefte. Dit is tevens een
actiepunt uit de nota Meerjarenperspectief
Grondexploitatles. Het betreft zowel plannen
van derden als plannen van het Grondbedrijf.
Dit doen we door bestemmingsplannen te her-
zien en door bestaande plannen waar nodig aan
te passen. De Structuurvisie Weert 2025 en de
Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving
Midden-Limburg zijn hierbij leidend.

We stimuleren vernieuwing, verduurzaming en
het levensloopbestendig maken van de be-
staande woningvoorraad. We stellen samen met
onze partners de komende jaren stadsdeelvisies
op die ons, mede gelet op de demografische
ontwikkelingen, onder andere inzicht geven in
de te maken keuzes op het gebied van wijkver-
nieuwing, voorzieningen, (vergroening) openba-
re ruimte en rioolvervanging. We stemmen
deze ingrepen zo veel mogelijk op elkaar af. In
2016 ronden we de procedure voor de Stads-
deelvisie Weert-Zuid af en maken we een start
met een visie voor een ander stadsdeel. We
gaan daarbij uit van verdunning en vergroening
van de wijken.

Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een
openbare ruimte die beschikbaar ¡s voor sport,
spel en ontspanning. De wijze waarop we die
openbare ruimte inrichten en beheren willen we
wel anders vormgeven. We willen inwoners
medeverantwoordelijkheid geven voor de in-
richting en het onderhoud. Basis voor deze af-
spraken is het participatiemodel. Vanuit die
gedachte wordt er dan ook bezuinigd op uitga-
ven in het openbaar gebied, deels ook leidend
tot andere kwaliteitsnormen.

Aanwezigheid en kwaliteit van groen in de di-
recte woonomgeving is een belangrijke waar-
demeter voor een gezonde leefomgeving. Bij de
integrale rioolrenovatie Keent (voor het gebied
tussen de Serviliusstraat en de Oudenakker-
straat) wordt steeds impuls gegeven aan ruim-
telijke kwaliteit en een verdere vergroening van
de woonomgeving. Ook bij andere ruimtelijke
ontwikkelingen wordt waar mogelijk een kwali-
teitsimpuls gegeven aan het groen (bijvoor-
beeld omgeving KEC, het centrumgebied Leu-
ken, Weert-West en centrumgebied Fatima).

De gemeente moedigt buurtinitiatief aan door
delen van het openbaar gebied in gebruik te
geven. Buurtbewoners krijgen meer bevoegd-
heid over de inrichting van de eigen woonom-
geving waar naar behoefte spoft en ontspan-
ning ontplooid kan worden. De gemeente stelt
een beleidskader op en ondersteunt waar mo-
gelijk deze initiatieven. Vanuit beheer worden
de huidige speelvoorzieningen in stand gehou-
den.

Braakliggende terreinen lenen zich uitermate
om (tijdelijk) in te zetten voor buurtinitiatie-
ven/burgerinitiatieven (sport en spel, groen,
energie, etc.).
De gemeente neemt een proactieve houding
aan en stelt hiervoor graag braakliggende ter-
reinen ter beschikking, welke bijdragen tot so-
ciale cohesie, educatie en biodiversiteit in het
stedelijk gebied. De gemeente brengt de plek-
ken actief in beeld en stelt richtlijnen op die
met name ingaan op de rol van de gemeente
Weert.

(Ver)bouwen naar behoefte
Schone, hele en veihge openbare ruimte en
verbeteren communicatie hierover

'/erdere vergroentng

i"leer :oeei-, sÐort- en onlspann¡ngsmoge-
,rl<negi. rr de openbare ruimte

Wi¡kvernieuwing

Leegkomende plekken ti;delijk anders be-
stemmen
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Weert-West Vergroten kennis en versterking beleving
cultureel erfgoedIn 2016 continueren wij onze inzet op het ge-

bied Weert-West (met als kerngebied de Van
Hornekazerne en Lichtenberg) met als doel een
succesvolle transformatie te bewerkstelligen
naar een landschappelijk vormgegeven (activi-
teiten)park met als overkoepelend thema vrije
rijd.
Wij zetten in op het creëren van een bovenregi-
onale en wellicht (lnter-)nationale relevantie
voor de hippische sector, zowel voor de breed-
te- en topsport, voor het onderwijs in relatie tot
topsportontwikkeling, cultuur, zorg en leisure.
Voor het gebied Lichtenberg geven wij uitvoe-
rinn :an ¡lp infpntipverklarina cn feciliÈarcn wii
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initiatieven. Daarnaast stellen we het monu-
ment De Lichtenberg open voor publiek om hier
voorstellingen te houden. Tevens zetten wij in
op verkoop van de Boostenzalen in 2016.
Ten aanzien van de Van Hornekazerne en de
overige gronden van het Rijksvastgoedbedrijf
trekken we samen met de Provincie op richting
Rijksvastgoedbedrijf. Op basis van de gestelde
doelen (m.b.t. programma, maatschappelijke
meerwaarde, financiële risico's) bekijken we de
mogelijkheid van verwerving van het gehele
perceel dan wel delen hiervan en onderzoeken
we mogelijke subsidiestromen die bijdragen aan
het verwezenlijken van herbestemmingsplan-
nen. Het gaat om ongeveer 40.000 m2 vast-
goed. Het wordt een uitdaging om hier pro-
gramma voor te vinden. Daarom staan wij open
voor tijdelijke (maatschappelijke) functies, zo-
dat tijd gekocht wordt en verpaupering wordt
voorkomen. Algehele herbestemming van een
dergelijk groot complex op korte termijn is niet
realistisch, zo is gebleken. Hiervoor ontbreekt
eenvoudigweg programma.

Erfgoedelementen en een goede samenhang
daartussen vergroten de aantrekkelijkheid van
de leefomgeving. In de museumvisie wordt
omschreven op welke locatie(s) het museum op
een andere manier, met een open karakter en
aantrekkelijk voor een breed publiek vorm kan
krijgen. Daarbij stimuleren we ook samenwer-
king en expertise uitwisseling bovenlokaal en
(Eu)regionaal. De nieuwe museumvisie wordt
opgesteld in samenwerking met belanghebben-
den en geïnteresseerden. Deze nota wordt in
2016 aan de genreenteraad ter vaststelling
voorgelegd.

Monumenten en archeologie maken we beleef-
baar, onder andere door het organiseren van de
Open Monumentendag en het uitreiken van de
Weerter Erfgoedprijs. Daarbij besteden we
vooral aandacht aan de jeugd door voor hen
aansprekende thema's te kiezen en gebruik te
maken van sociale media. Organisaties en bur-
gerinitiatieven die zich voor het culturele erf-
goed inzetten, koesteren en steunen we.

In het beleidskader Duurzame Ontwikkeling
2014-2020 is de ambitie uitgesproken om in
2050 energieneutraal te zijn. Het bele¡dskader
bevat een doelstelling voor het besparen van
energie en het opwekken van energie voor de
periode tot 2020. Deze doelstellingen liggen in
lijn met de doelstellingen uit het nationale
energieakkoord en de doelstelling om energie-
neutraal te zijn in 2050. De doelstellingen voor
2O20 zljn:
¡ Een besparing van 8,7o/o (521 TJ) in ener-

gieverbruik ten opzichte van de nul situatie.
Het streefuerbruik in 2020 is daarmee
3.400 TJ;

. Een aandeel van 11olo duurzaam opgewekte
energie (380 Tl).

Halverwege in 20t7 en in 2021 wordt de kli-
maatmonitor uitgevoerd om de realisatie van
deze doelstellingen te monitoren.
Daarnaast streeft Weert er ook naar een duur-
zame leef- woon- en werkomgeving te zijn door
het creëren van een klimaatbestendige, vitale
stad.

Er wordt blijvend gestreefd naar een integrale
aanpak van het thema duurzaamheid met aan-
dacht voor de economische component, Dit
zowel voor de eigen gemeentelijke organisatie
en gemeentelijk vastgoed als ook binnen de
gemeentegrenzen richting burgers en bedrijven.
Samenwerking is onmisbaar om het tempo in
duurzame ontwikkeling te versnellen. De ge-
meente Weert gaat de samenwerking aan met
energie coöperatie WeertEnergie, de coalitie
Noord- en Midden-Limburg vanuit de landelijke
VNG financiering en cle werkgroep Energie van-
uit de SML samenwerking.
Het beleidskader heeft een vastgestelde looptijd
tot 2020. Onderliggend zijn er concrete project-
plannen welke in de periode 2014-2020 tot
uitvoering worden gebracht. Allen gericht op
verduurzamen en energiebesparing in de stad

Energreneutrale en vitale gemeente r, 2A5û

Concentra[re musea en verhooen eani!-ei<'
krngskracht

lmplementatre belerdskader duurzaamherd
en vergroten draagvlak

34 begroting 20L6
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Weert. Daarbij wordt, waar mogelijk, aangeslo-
ten bij subsidieprogramma's. Bij de uitvoering
van de projecten blijft de klankbordgroep be-
trokken. Daarnaast is er veel aandacht voor
bewustwording en educatie om het draagvlak
nog verder te vergroten. Het communicatieplan
dient daarbij als basis.

De landschapsvisie is in ontwikkeling. Gekop-
peld aan deze visie wordt een uitvoeringsplan
opgesteld waar maatregelen uitgewerkt worden
voor het versterken van biodiversiteit en de
verschillende landschapstypen. Daarnaast is het
beheerplan in uitvoering voor het onderhoud en
versterken van landschapselementen.
Samen met NMC, de Imkervereniging en Molen-
stichting wordt uitvoering gegeven aan een plan
van aanpak voor meer biodiversiteit en aan-
dacht voor bijen ook in stedelijk gebied.

Natuurgebieden in Weert zijn volop in ontwikke-
ling en worden grootschaliger. Om deze gebie-
den te onderhouden worden grote grazers inge-
zet voor natuurlijke begrazing. Er wordt samen
met terrein beherende organisat¡es en belan-
gengroeperingen gewerkt aan een verbeter- en
vei Iigheidsplan voor een betere toegankelijkheid
van de natuur en het daarmee samenhangend
groter veiligheidsgevoel. We streven er naar om
in 2016 de maatregelen voortvloeiend uit dit
verbeterplan afgerond te hebben.

Een goede infrastructuur en daaruit voortvloei-
ende goede bereikbaarheid is een belangrijke
drager voor een sterke economie en in het ver-
lengde daarvan de ontwikkeling van bedrijven-
terreinen en het optimaal benutten van het
toeristisch recreatief potentieel.
Kleine verkeersknelpunten blijven we oppakken.
We lossen daarmee verkeersonveilige s¡tuaties
en ergernissen op.

Voor het meten van de bereikbaarheid en ver-
keersveiligheid is samen met de provincie Lim-
burg een nieuwe monitor opgezet. Hierop is te
zien waar de meeste ongevallen plaatsvinden,
wie de meest kwetsbare verkeersdeelnemers
zijn, hoe hard er wordt gereden op een weg en

de relatie hiertussen. Op basis hiervan kunnen
knelpunten beter in kaart worden gebracht.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid
worden knelpunten aangepakt vanuit de stel-
post verkeer. Er is geen proactief beleid. Vol-
gend op klachten en de ongevallenregistratie
worden zij geprioriteerd. Speciale aandacht
gaat naar schoolroutes en kwetsbare verkeers-
deelnemers zoals fietsers, waaronder scholieren
en ouderen. De schoolroutes Maaseikerweg-
Graafschap Hornelaan, Mastenbroekweg-
Altweerterkapelstraat en langs de Ringbaan-
Zuid worden verbeterd. Daarnaast is het stre-
ven om op alle scholen in Weert verkeerseduca-
tie te geven.

De provincie Limburg is verantwoordelijk voor
het openbaar vervoer in haar provincie. Er komt
een nieuwe vervoerder voor de periode 20L6 -
2031. Het buslijnennet voor Weert is daarom
ook nog niet bekend. We maken ons sterk voor
het verbeteren van het openbaar vervoer.
Daarbij ligt het accent op bereikbaarheid van
het centrum, het NS station en het ziekenhuis
en op afstemming met het doelgroepenvervoer.
We streven ernaar alle dorpen minimaal te la-
ten bedienen met een wensbus.

De gemeente neemt samen met de nieuwe
vervoerder de promotie van het openbaar ver-
voer ter hand.

VerGroten biodiversiteil, versterken land-
schapstypen

Sert rsuÕ t v er Deterer cpenbaai-',rer-
voer/ oL.lslnner.

3enouc ec'yerbeteren toegankelrjkherc
1¿tUurrjeþreClerl

"/erbeteren'¡erkeersonveilioe srtuatres en
bere¡ ktlaa rherd
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Wat zãjn de resultater¡ in ?tlö en hoe rnet€n we d;e?

Oplevering nieuwbouwwoningen.

Starters die woonruimte hebben
gevonden.

(Ver)bouwen naar behoefte Herbestemmíng leegstaande
gebouwen.

Pilot tijdelijke woningen.

Wijkvernieuwing

Aanta I vervallen bouwmogelijk-
heden.
Stadsdeelvisie Weert-Zuid met
uiwoer¡ngsprogramma.
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100 opgeleverde nieuw-
bouwwoningen.
70 Starters/jongeren die
aan woonru¡mte zijn ge-
holpen.
t herbestemd leegstaand
gebouw,

1 pilot tijdelijke woningen

10 vervallen bouwmoge-
lijkheden.
Een vastgestelde stads-
deelvisie Weert-Zuid.

Sub-doelstellingen Wat zijn de resultaten? Waaruit blijkt het
resultaat?
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Schone, hele en veilige openbare ruimte
en verbeteren communicatie hierover

Verdere vergroening

Meer speel-, sport- en ontspann¡ngsmo-
gelijkheden in openbare ruimte

Een gedifferentieerd kwaliteits-
beeld van de openbare ruimte
dat is afgestemd met onze in-
woners naar het belang van de
locatie.

Een verbeterde klantgerichtheid
en klanttevredenheid bij onze
inwoners.

Reconstruct¡e Keent en afron-
d ing reconstructie Heiligenbuu rt.

Burgerinitiatieven in openbare
ruimte.

Een hernieuwde indeling
van het kwal¡teltsbeeld van
de openbare ruimte dat
een differentiatie kent naar
kwaliteit, inrichting en
locatie.

Een jaarlijks uitgevoerde
object¡eve metíng naar
klanttevredenheid en
klantgerichtheid.

2 projecten uitgevoerd.

2 projecten uitgevoerd

1 project uitgevoerd

4.000 bezoekers en 3
activ¡teiten in het theater
in 2016.

Leegkomende plekken t¡jdel[k anders
bestemmen

Weert-West

Een tijdeltjk ¡nitiatief voor een
leeggekomen plek.

Openstellen theater De Lichten-
berg voor het publiek.

Exploitatiestrateg¡e voor het 3 h¡ppische evenementen
complex De Lichtenberg in 2016.

Bestemmingsplanwaarbinnen Opstårtenbestemmings-
ruimte is voor hippische sport. planprocedure

Uitvoering van de intentieverkla- Grondaankoop of -ruil en
ring Lichtenberg. verkoop van gemeentelijk

vastgoed,
Nieuwe (tijdelijke) bestemming Geen verloedering of leeg-
voor de Van l'lornekazerne of stand van kazerneterrein.
zicht daarop,

Verkoop van de Boostenzalen

Sub-doelstellingen Wat zijn de resultaten? Waaruit blijkt het
resultaat?

begroting 201636
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Sub-doelstellingen Wat ziin de resultaten? Waaruit blijkt het
resultaat?
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Concentratie musea en verhogen aan-
trekkingskracht

Vergroten kennis en versterk¡ng beleving
cultureel erfgoed

Een nieuwe museum opgesteld
in samenwerking met belang-
hebbenden en geïnteresseerden,
Organiseren Open Monumenten-
dag.
Uitreiken Erfgoedprijs

Dialoog op sociale media

Een vastgestelde muse-
umnota,

8.000 bezoekers tijdens
Open Monumentendag
1.000 publieksstemmen
en publiciteit prijsuitrei-
king.
Ber¡chtenbereik van 2.000
en 500 likes op Facebook.

Sub-doelstellingen Wat zijn de resultaten? Waaruit blijkt het
resultaat?
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Energieneutrale en v¡tâle gemeente ¡n
2050

Implementatie beleidskader duurzaam-
heid en vergroten draagvlak

Beleidskader Duurzame ontwik- Een vastgestelde ambitie
keling 2014-2020 met een hel- voor 2050 en een concre-
dere ambitie en doelstelling, t€ doelstelling voor de
welke in lijn liggen met elkaar en looptijd van het beleids-
hetnationaleEnergie-akkoord. kader.
De klimaatmonitor monítort de
behaalde resultaten.

Duuaaamheid is een ¡ntegraal
onderdeel van beleidsplannen en
bestuurlijke beslu¡ten.

Samenwerking met WeertEner-
gie en Limburgse gemeenten,

Ondersteuning van diverse duur-
zaamheidsinit¡atieven en mark-
ten.

Uitvoering concrete projectplan-
nen in samenwerking met exter-
ne part¡jen.

Deelname aan subsidietrajecten

Vastgesteld commun¡catieplan
en vergroten draagvlak

Duurzaamheids- en parti-
cipatieparagraaf als on-
derdeel van ieder voor-
stel,

Energieloket, coaches,
zonPV op terreinen en
daken in samenwerking
met Weert-Energie, deel-
name aan V&G coalitie en
SML samenwerking (Visie
op energie).

Deelname aan min¡maal
2 d uurzaamheidsmarkten
per jaar, fairtrade winkel-
route in Weert, deelname
e-laad, groene voetstap-
pen op scholen.

Uitvoering 20 projecten
perJaar binnen 5 themat
met als doel bewustwor-
ding, energiebesparing
en duurzame opwekking.

Deelname Subsidie Duur-
zame Energieopwekking,
Interreg thermografie
particuliere woningbouw,
vouchers duurzaamheids-
initiatieven VNG, pro-
gramma Duur¿aamDoor
provincie Limburg, green
deal Stroomversnelling.

Traject vergroten draag-
vlak intern, met onder-
nemers en met dorps- en
wijkraden, duurzaam-
heidskalender, 5 bewust-
word ings-activiteiten.
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Sub-doelstellingen Wat zijn de resultaten? Waaruit blijkt het
resultaat?

co.arq
=u=ØgY
ßLzg

Vergroten biodiversiteit, versterken
landschapstypen

Behoud en verbeteren toegankelijkheid
natuurgebieden

Landschapsv¡sie opgesteld
Opstellen plan van aanpak
"Weert zoemt"

Verbeter - en veiligheidsplan
natuu rgebieden u itgevoerd.

Vastgestelde landschaps-
visie
Vastgesteld plan van
eanpak "Weert zoemt"
Uiwoeringsmaatregelen
afgerond,

Daling van het aantal
slachtofferongevallen.
net uelrdref r vcilf tfel vgf -
keersveiligheidslabel door
scholen.

Meer gebruikers van het
openbaar veryoer.

.g
EF
üÞ¡cÈ(,
HÑ
":gË>

Verbeteren verkeersonveilige situaties
en bereikbaarheid.

Behouden/verbeteren openbaar ver-
voer/buslijnen

Veilige schoolroutes/ veilige
fietsroutes.
\ r^-1, ^ ^--^J. . -vsfÁcsrtruuLd(rg up dÍc sLilu-
len.

Afstemm ing met doelgroepen-
vêrvoer.
Promoten van openbaar vervoer

Sub-doelstellingen Wat zijn de resultaten? Waaruit bl¡jkt het
resultaat?
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Plannlng uitvoering coaå¡tåep¡"ogå'arnrna 2S15-2018

(Ver)bouwen naar behoefte
Wijkvernieuwing
Schone, hele en veilige openba-
re ru¡mte en verbeteren com-
municat¡e hierover
Verdere vergroening
Meer speel-, sport- en ontspan-
ningsmogelijkheden in openbare
ruimte
Leegkomende plekken tijdelUk
anders bestemmen
Weert-West
Concentratie musea en verho-
gen aantrekkingskracht
Vergroten kennis en versterking
beleving cultureel erfgoed
Energieneutrale en vitale ge-
meente in 2050
Implementatie beleidskader
duurzaamheid en vergroten
draagvlak
Vergroten biodiversiteit, ver-
sterken landschapstypen
Behoud en verbeteren toegan-
kelijkheid natuurgeb¡eden
Verbeteren verkeersonveilige
situat¡es en bereikbaarheid
Behouden/verbeteren openbaar
vervoer/buslijnen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

2014 2015 20L6 2017 2018
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Wat maE het kosten?

20t6 2At7 2018

-tîlEI
Totale lasten

Totale baten

Saldo

loevoegingen res€rY€s:
Civieltechnische werken
Onderhoud en vervanging
Rie<terhn rn

Vastgoed

Onttrckk¡ngen rê¡ervGr:
Onderhoud en vervanging
Biesterbrug
Restauratie Martinustoren
St. Annamolen
Molenonderhoud
Verkoop oude Milieustraat

34.893.483

19.071.660

15.821,823

115.760

88.367
60.000

15.329
6.684

L78
28.606
18.295

35.329.374

L9.L25.t37

16.204.237

115.760

89.-?67
60.000

L5.329
6.684

L78
28.606
18.295

33.584.774

L7.470.564

L6.1t4.2t0

115.760

aa ?Â"

60.000

15.329
6.684

t78
28.606
18.295

34.277.655

18.287.539

15.990.116

115.760

aa ?É,7

60.000

15.329
6.684

178
28.606
18.295
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Fãr:asreåäi* ä#äåys€

Totale lasten

Totale baten

Saldo

35,649.649

18.859.214

16.790.435

36.396.414

18.638.004

17.758.4rO

- Lagerekapitaallasten.
(exclusief rein¡ging, riolering en grondexplo¡tatie; dit zijn gesloten financier¡ngen).

- Lageredoorbelastingen.
(exclusief reiniging, riolering en grondexploitatie; dit zijn gesloten financieringen).

- De kosten van het uitbesteed onderhoud van de onverharde wegen nemen door de
outsourcing toe met € 269.016,--, H¡er tegenover staat een lagere doorbelasting van de
apparaatskosten van Openbaar Gebied en tractie,

- Door de uitvoering van de straatrein¡ging in de concessie nemen de kosten voor het
uitbesteed onderhoud enerzijds toe mÈt € 967 ,227 ,--. Anderzijds neemt de doorbelas-
ting vån de apparaatskosten van Openbaar Gebied en tractie af.

- Door de overgang naar volledige gifurije onkruidbestrijding met ingang van 2016 ne-
men de kosten van uitbesteed onderhoud toe.

- De outsourcing leidt tot een verhog¡ng van het uitbesteed onderhoud voor openbare
verlichdng met € 116.269,--. Daar staat een lagere doorbelasting van de apparaatskos-
ten van Openbaar Gebied en tractie tegenover,

- De kosten van onderhoud plantsoenen nemen toe met € 78.002,-- door gedeeltel¡jke
outsourcing en de indexering van de tarieven, De doorbelast¡ng van de apparaatskosten
van Openbaar Gebied en tract¡e nemen echter af door de outsourcing.

- Reiniging heeft een gesloten financiering, De per saldo lagere lasten worden veroor-
zaðkt door de stÍjging van de kosten voor het uitbesteed onderhoud met € 366.000,--
vanwege de outsourcing. De kosten van het personeel van derden en de sociale werk-
vooaiening en apparaatskosten van Openbaar Gebied en tract¡e nemen door de
outsourcing echter af met € 879.000,--. Ook de kapitaallasten nemen af met
€ 13.000,--. De doorberekening van de kosten van straat-reiniging/onkruidbestrijding
en overhead nemen toe met € 356,000,--.

- Riolering heeft een gesloten financiering. De hogere lasten riolering houden verband
met:

- de uiwoering van het rioleringsonderhoud in concessie leidt in 2016 tot
lagere kosten voor het uitbesteed onderhoud (-/- € 479.OO0,--) en tot la-
gere apparaatskosten van Openbaar Gebied (-/- € 146.000,--);

- toename van de kap¡taällasten van investeringen (€ 264.000,--), het
stortrecht (€ 29.000,--) en de storting in de voorziening (€ 433.000,--);

- toename doorberekening van de kosten van straatreini-
ging/onkruidbestrijd¡ng en overhead (€ 251.000,--).

- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begrot¡ng verwerkt in
programma 1 en 2.

- Overige verschillen.
Totaal

Door de uitvoering van de straatreiniging in concessíe nemen de kosten af, waardoor de
kosten die toegerekend worden aan de reiniging en riolering ook afnemen vanuit het
product "straatreiniging", Verder vervalt een incidentele bijdrage van circa € 29.000,--
van de Stichting Afualfonds voor het zwerfafual.
De hogere kosten van de gifvrije onkruidbestrijd¡ng worden doorberekend aan de rein¡-
ging en de riolering.
De incidentele opbrengst van de entreegelden voor de expositie van Rembrandt verval-
len in 2016,
Op basis van de huidige opbrengst neemt de afvalstofheffing toe met circa € 340.000,--
terwiJl de opbrengst van de milieustraat daalt met circa € 60.000,-- door vermindering
van de bijdrage van de gemeente Nederweert.
De opbrengst van de rioolrechten nemen toe met € 311.000,--, rekening houdend met
de kwiJtschelding en de indexatie van 2o/o per jaar in 2016. In 2016 is er een hogere

34.893.483

19.071.660

15.821.823

-mnffi.l
-2L2.565

-2.640.056

269.016

967.227

155.328

t16.269

78.002

-170.000

352.000

-445.210

27,058
-1.502.93t

-ççf,ffi!
-606.269

156.735

-31.000

280.000

Jaarrekening
2At4

Begroting
2015

Begroting
2016

De lasten nemen af 1

nemen toe met e 433.656,--

833.000
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4. Program,maplan

onttrekk¡ng van de voorziening ten opzichte van 2015 van € 522,000,--.
- Hogere opbrengsten leges bouwvergunningen.
- De bouwgrondexploitat¡e (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt in

programma 1 en 2.
- Overige verschillen.
ïotaal

250.000
-445.2L0

-3.600
433.656

G'tln+:r*lEr{Elr
46.500
20.000
30,763
2.625

33.443
15,000
15,600
20,000
10.000

Onderstaande pr¡or¡te¡ten, vervangingsinvester¡ngen en "Kiezen met Visie" zijn nog niet verwerkt ¡n
de begroting, Deze maken onderdeel uit van "Kiezen met Visie" en zullen na besluitvorming van uw
raad worden verwerkt in de begroting.

Herontwikkeling Waterfront
Uitbreid ing f¡etsparkeerplaatsen o. b. v. fietsparkeerplan
la:i¡l.r+ina aaa¡ha¡- a¡ki¡I Lii ||Ê? laa^¡i<-t ^-¡^-..i¡^\¿r ¡¡ rL¡ ¡(¡¡ 19 vPvt túlut yçwrçg v¡J ¡\Lv \JPsLtqqr 9r ¡usr vvu¡/,

Parkgerplaats IKC (school) Laar
Inrichting openbare ruimte IKC Leuken
Uitvoering duurzaam heidsbele¡d
Stelpost Verkeer en Vervoer
Projeçten verkeersveiligheid RMO

Hand havingsu iWoer¡ngsprogramma Drank- en Horecawet

1.490,000
160.000

50.000
637.000

iten I Investeri

Ex oitatielastenVervan
Plantschalen
Afsluitpalen binnenstad
Voegvullingen en fundering Oude Markt
Riolering (pon¡pgemalen, duikers e,d.)
De lasten zijn meegenomen bij de berekening rioolrechten/
gesloten financieríng rioler¡ng.
Onderg rondse inzamelconta¡ners
Glasbakken
De lasten zijn meegenomen bij de berekening reinigingsrechten/
gesloten financiering reinig ing.

50.000
100,000
100.000

2.000.000

76.266
50.000

5.125
11,250
6.250

6.038
3.958

Formatnr, Bezuin
Opvang zwerfdieren
Bermen en plantsoenen
Straatreiniging
Bebording: overig
Budget aankoop kunst
Algemeen beheer erfgoed
Grogncompostering
Speelplaatsen
Wabo handhaving milieu
Wabo vergunning bouw

24
29
31
37
77
78
85

101
745
155

15.000
100.000

3.050
13.000
20.000
26.698
20.000
41.000
20.000
16.000
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Aanvullende voorst€llen
Wabo vergunning bouw: afbouwen jaarlijkse bijdrage VAC
Verlagen budget exposities musea voor 2016 in afwachting van
de museumnóta.
Verlagen budget onderhoud wegen voor 2016 € 100.000,-- en
vanaf 2017 € 50.000,--
Batên
Fonteinen, abri's recog n.stadspl. ín 20 L6 i. p.v . 2Q t7

155
79

35

1.000
20.000

100.000

25.000
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Prog¡"ä¡-Rrna t : Hfoonklimaat
Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, G.Gabriels, H.Litjens

VËsie

lltfat willen $re bereiken in de periode 2015-2018

De ambitie om een aantrekkelijke woonstad te zijn en te blijven zetten we niet overboord. De
huidige woningvoorraad is kwantitatief en kwalitatief op orde. We merken dat de vraag groeit
onder meer door de trek van de omliggende dorpen naar Weert. Deze behoefte willen we optimaal
faciliteren, dus hier geldt een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod kavels en woningen. We
zetten in op de uitbreidingslocaties Laarveld en Vrouwenhof alsmede op binnenstedelijke locaties.
Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een openbare ruimte die beschikbaar is voor sport, spel en
ontspanning. De wijze waarop we die openbare ruimte inrichten en beheren willen we wel anders
vormgeven. We willen inwoners medeverantwoordelijkheid geven voor de inrichting en het
onderhoud. Basis voor deze afspraken is het participatiemodel. Vanuit die gedachte wordt er dan
ook bezuinigd op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere kwaliteitsnormen.
Vanuit wijkgericht werken gaan we nieuwe kaders vormen over de rollen en verantwoordelijkheden
van onze partners en onszelf. Samen met maatschappelijke partners en inwoners maken we
stadsdeelvisies die leidend zijn voor keuzes.
Fondsen, die worden gevoed door initiatiefnemers, worden gebruikt om groene ontwikkelingen in
de stad te financieren.
Initiatieven van derden die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker worden van onze stad,
wijken en dorpen worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Daarbij streven we naar het
verminderen van belemmerende regels en begeleiden we initiatieven vanuit een positieve

rond

:.=.- ./?/.DoJ\.'reñ r¿¿' oehoefte

l . 2 Vtjirkverrrre,-j\iJl ng

1,2.i S:none, hele en verlige openbare rulmte
¿¡',,çrsgigren communrcatie hrerover

1.2.2'! ercere veroroenlng

i.2,3 f'4eer speel-, sport- en ontspan-
nrngsmogeir;kheden in openbare ruimte

7.2.4 leegkomende plekken ti.¡deli¡k anders
bestemrnen

1.2.5 Weert-West

1 .3. 1 Concentratie musea en verhogen

L3.2 Vergroten kennis en versterking
beleving cultureel erfgoed

aantrekki ht

1.4.1 Energie neutrale en vitale gemeente in
2050

1.4.2 Implementatie beleidskader
duurzaamheid en vergroten draagvlak

Strategie 2076 - 20256



II
1.5. 1 Vergroten brodiversiteit, versterken
landscha pstypen

1.5.2 Benoud en verbeteren toegani<elilkherd
natLl u ebreden

i.6. I \/erbleteren verkeersonverlige srtuatres
er bererkbaarnerd

',.e .2 Te,totrc r,rerbeteren cpenbaar vervoer
'Ðusil;nqc

Strategre 2Ot6 - 20257
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1. ProgrammËr 1; Woonklimaat
Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, G.Gabriels, H.Litjens

1.L. wat zijn de resultaten in 2o16 en hoe meten we die?

1.1.1 (Ver)bouwen naar behoefte

1.1.2 Wijkvernieuwing

1.2.1 Schone, hele en veilige openbare
ruimte en verbeteren communicatie
hierover

¡ Het þeschikbaar stellen van starterslen¡ngien

¡ Herbestemming van leegstaand vastgoed tot (sociale)
huurwoningen.

o Het faciliteren van de herontwikkeling van intramuraal
vastgoed,

. Woningen realiseren op diverse ¡n- en u¡tbretdingslocaties.. Samen met Wonen Limburg ondezoeken van de mogelijkheid
voor tijdeliJke woonconcepten.

¡ Faciliteren van nieuwe woonvormen zoals zorgvilla,s.
. Herziening en aônpassing van bestemmingsplannen.

. Stimuleren van vernieuwing, verduur¿am¡ng en het
levensloopbestendig maken van de bestaande
woningvoorraad. Going concern en geen nieuwe actie ?. We stellen samen met onze partners de komende Jaren
stadsdeelvisies op die ons, mede getet op de demograf¡sche
ontwikkelingen, onder andere inzicht geven in de te maken
keuzes op het gebied van wijkvernieuwing, voorzieningen,
(vergroening) openbare ruimte en rioolvervanging. We
stemmen deze ingrepen zo veel mogel¡jk op elkaar af. Going
concern en geen nieuwe actie ?

o In 2016 ronden we de procedure voor de Stadsdeelvisie
Weert-Zuid af en maken we een start met een vis¡e voor een
ander stadsdeel.

We willen ¡nwoners medeverantwoordelijkheid geven voor de
inrichting en het onderhoud. Basis voor deze afspraken is het
participat¡emodel. Vanuit die gedachte wordt er dan ook bezuinlgd
op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere
kwaliteitsnormen

70 starters / þngeren die aan woonruimte
zijn geholpen.
t herbestemd leegstaand gebouw.

Oplevering 10O nieuwbouwwoningen,

1 pilot tijdelijke woningen.

1 0 vervallen bouwmogelijkheden

o

a

a

a
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Vastgesteld stadsdeelv¡sie Weert-Zuid met
uiWoeringsprogramma.

a Een hernieuwde indeling van het
kwalite¡tsbeeld van de openbare ruimte dat
een differentiatie kent naar kwaliteit,
¡nrichting en locat¡e.
Een verbeterde klantger¡chtheid en
klanttevredenheid bij onze inwoners.
Is de huidige klanttevredenheid bekend?
Wat moet KTV dan worden?

o

o

C't

gã
{s o)
3Ê!¿o
ryt¡O
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Sub-doelstellingen Wat doen we er voor?
Wat zijn de resultaten?
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Sub-doelstellingen Wat doen we er voor? Wat zijn de resultaten?

1.2.2 Verdere vergroen¡ng

1.2.3 Meer speel-, sport- en
ontspanningsmogelijkheden in
openbare ruimte

1.2.4 Leegkomende plekken tijdelijk
anders bestemmen

1.2.5 Weert-West

1.3.1 Concentratie musea en verhogen
aantrekkingskracht

1.3.2 Vergroten kennis en versterk¡ng
beleving cultureel erfgoed

Impuls gegeven aan ruimtel¡Jke kwal¡teit en een verdere
vergroening van de woonomgeving. Going concern

Beleidskader opstellen voor de ingeÞruikgev¡ng van delen van het
openbaar gebied.

o Braakliggende terreinen in beeld brengen.
. Richtlijnen opstellen voor het gebruik van deze terreinen.

Deze act¡epunten kunnen m.i. gecombineerd worden met het
vorige kopje.

Wij zetten in op het creëren van een bovenregionale en
wellicht (inter-) nationale relevant¡e voor de hipplsche sector,
zowel voor de breedte- en topsport, voor het onderwijs in
relatie tot topsportontwikkeling, cultuur, zorg en leisure.
Voor het gebied Lichtenberg geven wij uitvoering aan de
¡ntent¡everklaring en faciliteren wij initiatieven. Daarnaast
ste¡len we het monument De Lichtenberg open voor publiek
om hier voorstellingen te houden.
Tevens zetten wij in op verkoop van de Boostenzalen in 2016.
De mogelijkheid van verwerving van het gehele perceel Van
Horne kazerne dan wel delen hiervan en mogelijke
subsidiestromen die biþragen aan het verwezenlijken van
herbestemmingsplannen onderzoeken

Stimuleren van samenwerking en expert¡se uitwisseling
bovenlokaal en (Eu)regionaal.
De nieuwe museumvisie wordt in 2016 aan de gemeenteraad
ter vaststelling voorgelegd.

Uitvoering 2 projecten reconstructie Keent
en afronding reconstructie Heil¡genbuurt.

Uitvoering 2 projecten burgerinitiatieven in
openbare ruimte.

o

a

a Uitvoering 1 project tijdel¡jk initiatief voor
een leeggekomen plek.

. 4.0O0 bezoekers en 3 activ¡teiten in het
theater De Lichtenberg in 2016

. Exploitatiestrateg¡e voor het cornplex De
Lichtenberg

. Clpstarten bestemmingsplanprocedure
waarbinnen ru¡mte is voor hippische spcrt

. 3i hippische evenementen in 2016
o tliWoering van de intent¡everklaring

L¡chtenberg.
o flieuwe (tijdelijke) bestemming voor de

\Âan Hornekazerne of zicht daarop.
. Verkoop van de Boostenzalen

EÊn nieuwe museumnota opgesteld in
sìtmenwerking met belanghebbenden er
geïnteresseerden.

8l0OO bezoekers t¡jdens Open
Mionumentendag going concern
Uitreiken Erfgoedprijs: 1.000
publieksstemmen en publiciteit
pf ijsu¡tre¡king. going concern
Dialoog op sociale media: Berichtenþereik
vàn 2.000 en 5O0 likes op Faceþook.going
c,)ncern

a

a

a

a

a

o
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o
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Sub-doelstellingen Wat doen we er voor?
Wat zijn de resultaten?
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1.4.1 Energieneutrale en vitale
gemeente in 2050

1.4.2 Implementatie beleidskader
duurzaamheid en vergroten draagvlak

1.5. 1 Vergroten biodiversiteit,
versterken landschapstypen

1.5.2 Behoud en verbeteren
toegankelijkheid natu urgeþieden

1. 6. 1 Verbeteren verkeersonveilige
situaties en bereikbaarheid.

De landschapsvisie is in ontwikkeling.
Gekoppeld aan deze visie wordt een uitvoer¡ngsplan opgesteld
waar maatregelen uitgewerkt worden voor het versterken van
biodiversiteit en de verschillende landschapstypen

Er wordt samen met terrein beherende organisaties en
belangengroeperingen gewerK aan een verbeter- en
veiligheidsplan voor een betere toegankelijkheid van de natuur en
het daarmee samenhangend groter ve¡ligheidsgevoel. We streven
er naar om in 2016 de maatregelen voortvloeiend uit dit
verbeterplan afgerond te hebben.

. Een vastgestelde ambitie voor 2050.r Beleidskader Duur¿ame ontwikkeling 2OL4-
2020.

. Wat is de doelstelling?
¡ Duurzaamheid integraal onderdeel van

beleidsplannen en bestuurlijke besluiten.¡ Samenwerking met WeertEnergie en
Limburgse gemeenten.

. Deelname aan mínimaal 2
duurzaamheldsmarKen per jaar, fairtrade
winkelroute in Weert, deelname e-laad,
groene voetstappen op scholen.

. Uitvoering 20 projecten p.jr. binnen 5
thema's met doel bewustwording,
energiebesparing en duurzame opwekking.. Deelname Subsidie Duur¿ame
Energieopwekking (Interreg thermografie
particuliere woningbouw, vouchers
duurzaamheids¡nitiat¡even VNG,
programma DuurzaamDoor provi ncie
Limburg, green deal Stroomversnelling).

¡ Traject vergroten draagvlak intern, met
ondernemers en dorps- en wijkraden:
duurzaamheidskalender, 5
bewustword i n gsactiv¡teiten.

. Vastgesteldelandschapsvisie
r Vastgesteld plan van aanpak "Weert

zoemt"

Verbeter - en veiligheidsplan
natuurgebieden uitgevoerd.

Daling van het aantal hoeveel?
Slachtofferongevallen.
Het behalen van het
verkeersveilighe¡dslabel door alle scholen
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Wat doen we er voor? zijn de resultaten?WSub-doelstellingen

1.6.2 Behouden/verbeteren openbaar
vervoer/buslijnen

We maken ons sterk voor het verbeteren van het openbaar
vervoer. Daarb¡j l¡gt het accent op bereikbaarheid van het
centrum, het NS stat¡on en het ziekenhuis en op afstemming
met het doelgroepenvervoer.
We streven ernaar alle dorpen minimaal te laten bedienen met '
een wensbus.
De gemeente neemt samen met de n¡euwe ven¡oerder de
promot¡e van het openbaar vervoer ter hand.

l4eer gebruikers van het openbaar vervoer
Iroeveel?

a

a
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Prog rä{æ$r,æ å r Wsænkåãrnaa*

Portefeuillehouders : A.Heijmans, A.van Eersel, G.Gabriels, H.Litjens

Wat r*ag het kosËen?

-t¡lFl-r¡rr.r
Totale lasten

Totale baten

Saldo

Finaneiöåe analyse

Totale lasten

Totale baten

Saldo

34.893.483

19.071.660

15.821.823

35.329.374

t9.L25.137

L6.204.237

33.584.774

17.470.564

L6.tL4.210

34.277.655

18.287.539

15.990.116

34.893.483

19.071.660

15.821.823

35.649.649

18.859.214

L6.790.435

36.396.4L4

18.638.004

L7.758.4L0

20t6 2017

Jaarreken¡ng
20t4

Begroting
2415

Begroting
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af met € 1.502.931,--n
Lagere kapitaatlasten.
(exclusief reiniging, riolering en grondexploitatie; dit zijn gesloten financieringen).
Lagere doorbelastingen.
(exclusief reinig¡ng, riolering en grondexploitatie; dit zijn gesloten financieringen).
De kosten van het uitbesteed onderhoud van de onverharde wegen nemen door de
outsourcing toe met € 269.016,--. Hier tegenover staat een lagere doorbelasting van
de apparaatskosten van Openbaar Gebied en tract¡e.
Door de uitvoering van de straatreiniging in de concessie nemen de kosten voor het
uitbesteed onderhoud enerzijds toe met C 967.227,--. Anderzijds neemt de
doorbelast¡ng van de äppäraatskosten van Openbaar Gebied en tractie af.
Door de overgang naar volledige giturije onkruidþestrijding met ingang van 2016
nemen de kosten van uitbesteed onderhoud toe.
De outsourcing leidt tot een verhoging van het uitbesteed onderhoud voor openbare
verlichting met € 116.269,--. Daar staat een lagere doorbelasting van de
apparaatskosten van Openbaar Gebied en tractie tegenover,
De kosten van onderhoud plantsoenen nemen toe met C78.002,-- door gedeeltelijke
outsourc¡ng en de indexering van de tarieven. De doorbelasting van de
apparaatskosten van Openbaar Gebied en tract¡e nemen echter af door de
outsourcing.
Reiniging heeft een gesloten financiering. De per saldo lagere lasten worden
veroorzaäkt door de stijging van de kosten voor het uitbesteed onderhoud met
€ 366.000,-- vanwege de outsourcing. De kosten van het personeel van derden en de
sociale werkvoorziening en apparaatskosten van Openbaar Gebied en tractie nemen
door de outsourcing echter af met € 879.000,--. Ook de kapitaallasten nemen af met
€ 13.000,--. De doorberekening van de kosten van straat-reiniging/onkruidbestrijding
en overhead nemen toe met € 356.000,--.
Riolering heeft een gesloten financiering. De hogere lasten riolering houden verband
met:

- de uitvoering van het rioleringsonderhoud in concessie leidt in 2016 tot
lagere kosten voor het uitbesteed onderhoud (-/- € 479.000,--) en tot
lagere apparaatskosten van Openbaar Gebied (-/- € 146.000,--);

- toename van de kapitaallasten van investeringen (€ 264.000,--), het
stortrecht (€ 29.000,--) en de storting in de voorziening (€ 433.000,--);

- toename doorberekening van de kosten van
straatreiniging/onkruidbestrijding en overhead (€ 251.000, --).

De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt in
programma 1 en 2.
Overige verschillen.

-2L2.565

-2.640.056

269.016

967.227

155.328

It6.269

78.042

-170.000

352.000

-445.zLQ

27.O58



Totaal -1.502.931

De baten nemen toe met € 433.656,--
- Door de uitvoering van de straatreiniging in concess¡e nemen de kosten af, waardoor

de kosten die toegerekend worden aan de reinig¡ng en riolering ook afnemen vanuit
het product "straatreiniging". Verder vervalt een incidentele bijdrage van circa €
29.000,-- van de Stichting Afvalfonds voor het zwedafval.

- De hogere kosten van de g¡fvrlje onkruidbestrijding worden doorberekend aan de
rein¡g¡ng en de riolering.

- De incidentele opbrengst van de entreegelden voor de expositie van Rembrandt
vervallen in 2016.

- Op basis van de huidige opbrengst neemt de afvalstofheffing toe met circa €
340.000,--terwijl de opbrengst van de milíeustraat daalt met circa € 60.000,-- door
vermindering van de bijdrage van de gemeente Nederweeft.

- De opbrengst van de rioolrechten nemen toe met € 311.000,--, rekening houdend
met de kwijtschelding en de indexatie vãt1 2o/o per jaar in 2016. In 2016 is er een
hoge¡'e onttrekking van cie voorzienrng ten opzrchte van zut5 van ¿ 5t¿.uuu,--.

- Hogere opbrengsten leges bouwvergunningen.
- De bouwgrondexploitatie (Grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt in

programma 1 en 2.
- Over¡ge verschillen.
Totaal

-606.269

L56.735

-31..000

280.000

833.000

250.000
-445.2LO

-3.600
433.656


