
GEMEENTE vtlEERT

Leden van de gemeenteraad

Weert, 25 september 2018

Onderwerp : Toezeggingen raadsvergadering 5 juli 2018

Geacht raadslid,

In de raadsvergadering van 5 juli zijn een tweetal vragen gesteld inzake de jaarrekening
20L7.

Hieronder treft u de antwoorden aan op de door u gestelde vragen.

Vraag:
Tota le personeelskosten op beg roti ngsbasis bed roe gen € 25.7 0 L283, - - ; de werkel ij ke
kosten waren €23.302.567,--. Waar is het resterende bedrag naartoe gegaan en waarom
is er in september 2Ot7 bij de tweede tussenrapportage nog een bedrag van € 1,3 miljoen
voor personeelskosten bijgeraamd.

Antwoord:
De lagere loonkosten als gevolg van vacatures die in de loop van het jaar ontstaan zijn
worden ingezet voor de noodzakelijke inhuur derden. Ook de extra middelen die bij de 2e
bestuursrapportage 2OL7 zijn bijgeraamd zijn ingezet voor inhuur derden.
De totale beschikbare middelen 2OL7 voor personeel (vast en inhuur) zijn grotendeels
ingezet. Er is sprake van per saldo een onderschrijving van € 150.000,--.

Het bedrag voor de knelpunten is ingezet om nieuwe collega's aan te trekken. Vermeld
kan worden dat het ons gelukt is om jonge medewerkers te binden.

Vraag:
Op het overzicht correctielijst jaarrekeningresultaat staat een reorganisatievoorziening van
€ 2.405.000,-- omdat het college kosten voorziet voor verplichtingen aangegaan voor
personeel dat niet meer in dienst is van de gemeente. Om wat voor situatie gaat het hier
en op welke manier heeft de raad hiervoor toestemming gegeven.

Antwoord.'
Bij de interim controle door de accountant was aangegeven dat er een voorziening
gevormd moest worden voor de aangegane verplichtingen met betrekking tot maatwerk
inclusief de mogelijk fiscale verplichtingen van het maatwerk.
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Later bij de controle van de jaarrekening is door de accountant aangegeven dat deze
voorziening niet gevormd hoeft te worden. De accountant neemt de correcties welke
tijdens de controle zijn uitgevoerd, op in hun rapport van bevindingen. Vandaar dat het
terugdraaien van de voorziening daarin is opgenomen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman M umans
secretaris


