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Onderwerp
Verantwoording kosten onderzoek "tegengaan overlast Swinnen"

Voorstel

1.

Akkoord te gaan met het voorstel om de benodigde kosten voor de voorbereidende
werkzaamheden ten laste te brengen van het raamkrediet, product 00200212.

Inleiding
Op 16 februari hebt u ingestemd met de startnotitie "onderzoek tegengaan overlast
Swinnen". Afgesproken is om in overleg met het bedrijf Swinnen gezamenlijk te
onderzoeken hoe de overlast binnen de wijk verminderd kan worden. Afgesproken is om
drie opties projectmatig te onderzoeken. In het onderliggend voorstel wordt inzichtelijk
gemaakt hoe de kosten voor dit onderzoek binnen de begroting van de gemeente Weert
verantwoord kunnen worden.

Beoogd effect/doel
Het verkrijgen van budget om de interne uren te kunnen verantwoorden en om
onderzoeken (bijvoorbeeld een taxatie) uit te kunnen laten voeren.

Argumenten
Budget is nodig om de gemaakte uren te kunnen verantwoorden en onderzoeken uit te
kunnen voeren.
In het collegevoorstel waarin akkoord is gegaan met de startnotitie is opgenomen dat het
onderzoek binnen de eigen personele capaciteit plaatsvindt. Dit bl¡jft ongewijzigd maar
budget is nodig om de uren en de onderzoekskosten binnen de begroting te kunnen
verantwoorden.

Kanttekeningen

Weert,

S

B

W

t4-o3-2016

t

/r

De

HL

W

Fuv

W

W

PS

GG

akkoord

X
bespreken

\

]{ *

q

ring B&W van 29-03-2016

In

B&W secretdriaat:

n Akkoord met tekstuele
n Anders, nl.
Beslissing d.d

!

aanpassing door portefeuillehouder

L1 o3- 't(,

Nummer

!

!

Niet akkoord
Gewijzigde versie

n

!

5

A-stuk
B-stuk
C-stuk
De

aantal
Pagina

ilil ilil

ililt iltil iltil

illl Itil

ilIil

il] ilil ilril rilil iltl

Onduidelijk is of na het afronden van het onderzoek een krediet aan de raad gevraagd
gaat worden voor een verdere uitwerking.
Ten aanzien van het raamkrediet wordt de regel in acht genomen dat de toe te kennen
voorbereidingskosten alleen betrekking kunnen hebben op zogenaamd "nieuw beleid"
waarbij er een redelijke veronderstelling moet zijn dat er ook daadwerkelijk een
(voorbereidings)krediet aan de raad gevraagd gaat worden. Uit het onderzoek moet
blijken of een krediet aangevraagd gaat worden. Ook wordt onderzocht of
subsidiemogelijkheden aangewend kunnen worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Om het onderzoek uit te kunnen voeren is budget nodig om de interne uren te kunnen
verantwoorden. Ook is budget nodig voor het laten uitvoeren van onderzoeken
(bijvoorbeeld een taxatie). Uw college wordt voorgesteld om een besluit te nemen over
een krediet ter hoogte van € 15.000,- (€ 8.000,- uren en € 7.000,- onderzoek) en dit te
dekken uit lret raanrkrediet, product 00200212. De verantwoordelijke portefeuillehouder
voor deze stelpost is wethouder van Eersel. De budgethouder is de projectleider. Het
restant van dit raamkrediet wordt hiermee € 62.560,00.
Dit raamkred¡et is eenmalig door de raad beschikbaar gesteld om voorbereidingskosten
ten behoeve van in de loop van het jaar opgekomen initiatieven (plannen, projecten en
investeringen) te kunnen verantwoorden.

Uitvoering/evaluatie
Na de uitvoering van het onderzoek worden de resultaten aangeboden aan uw college

Commun icatie/ participatie
Participatie bij het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van hetgeen is beschreven in de

startnotitie.
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