Vragen raad en commissies begroting 2019 en 2e tussenrapportage 2018
Nr
1
2

3

4

5

Omschrijving
Vragen fractie Dus d.d. 7 oktober 2018.
pagina 157 nummer 32 renovatie toplaag kunstgrasveld
MMC: in welk jaar wordt dat uitgevoerd?
1. pagina 130
programma 8: bedragen moeten met 1000 worden
vermenigvuldigd
2. pagina 132
programma 8: bedragen moeten met 1000 worden
vermenigvuldigd
3. pagina 159 en 160 (en wellicht pagina's 161 en 162)
aanpassing van punten 1 en 2 doorvoeren
pagina 64
De specificatie van de post mutaties reserve € -755 sluit
niet aan bij de regel reservemutaties € 1,=

Antwoord
Deze investering staat voor 2020 gepland.
De bedragen in het overzicht “Mutaties Reserves en Voorzieningen”
vanaf bladzijde 130 zijn niet afgerond en geven de daadwerkelijk in de
administratie opgenomen bedragen weer. De bedragen bij programma
8 sluiten aan bij de financiële administratie en zijn correct.
Het overzicht “Reserves en Voorzieningen” vanaf bladzijde 159 hoeft op
basis van bovenstaande niet aangepast te worden.

Vragen informatiebijeenkomst/Auditcommissie 9 oktober 2018.

Ook in de specificatie van de mutaties op de reserves bij de diverse
programma’s zijn de niet afgeronde bedragen weergegeven. In de tabel
lasten en baten onder het kopje “Wat mag het kosten” zijn de bedragen
wel afgerond. Aangezien de in de administratie opgenomen bedragen
bij programma 8 klein zijn is het correct dat in deze tabel
€ 1,-- staat als afronding van het saldo van de mutaties van € 755,--.
Gebleken is dat bij de specificatie van de lasten in de kolom begroting
2021 abusievelijk de specificatie van de baten is opgenomen. Omdat in
het overzicht het saldo wordt bepaald op basis van de kop totalen wordt
het saldo van de begroting 2019-2022 correct gepresenteerd. Voor het
gecorrigeerde overzicht wordt verwezen naar bijlage 1.
Vragen aanwezige raadsleden en leden van de auditcommissie werden
tijdens de bijeenkomst beantwoord.

Vragen fractie DUS d.d. 15 oktober 2018.
Pag. 6. U spreekt over een meerjarige sluitende begroting.
DUS Weert stelt echter vast dat er wederom sprake is van
een zeer fragiel begrotingsoverschot. Zoals ook blijkt uit de
2e tussen rapportage 2018 en de september circulaire is
het exploitatie saldo over 2018 zeer negatief. In de
begroting geeft u ook aan dat de begroting GEEN ruimte
bied om tegenvallers in 2019 (en 2020) op te vangen.
Dit leidt tot de volgende vragen:
a.
Welke bezuinigingsvoorstellen heeft u klaar liggen
om de daling van de algemene reserve in de komen jaren
om te buigen in een stijging?

Het doel van een begroting is niet om de algemene reserve te laten
toenemen. De algemene reserve wordt vooral aangevuld door ontstane
rekeningsaldi of wordt ingezet om tekorten op de jaarrekening aan te
vullen.
De algemene reserve vormt de basis voor het opvangen van
tegenvallers. Ervan uitgaande dat de tegenvallers die nu voor 2018 in
beeld zijn niet gecompenseerd kunnen worden door meevallers die nog
kunnen optreden en dan bij de jaarrekening 2018 verwerkt worden, zou
de algemene reserve tot een bedrag van € 2.280.194,-- ingezet moeten
worden. Het relatieve weerstandsvermogen zou daarmee op 1,60
komen en daarmee nog binnen de categorie “ruim voldoende” vallen.

Pagina 169-171
Begroting 2021: detail regels sluiten niet aan bij kop
totalen.
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Nr

6

Omschrijving
b.
Wat zijn de gevolgen van het zeer negatieve
exploitatie resultaat over 2018 voor het
weerstandsvermogen zoals dat in deze begroting is
gepresenteerd?
In de begroting wordt gesteld dat het weerstandsvermogen
ruim voldoende is. Tegelijker tijd stelt u dat de reserve
positie onder druk blijft staan door openeind regelingen en
dat er vanwege vele onzekerheden er een groter beroep op
de algemene reserve gedaan moet worden en dat er op
basis van de huidige begroting geen ruimte is om tekorten
op te vangen en dat en dat er binnen de begroting geen
structurele vervanging is opgenomen. Hoe kunt u met
bovenstaande in acht genomen stellen dat het
weerstandsvermogen voldoende is.

7

Pag. 6. Wilt u zo de herkomst van de afwijkingen in de
tabel op pag. 6 weergeven.

8

Pag. 9. Wat zijn de gevolgen van de demografische
ontwikkeling voor het bestuur.

9

Pag. 11. Wordt er met tijdelijk huisvesting ook rekening
gehouden met sociale woningbouw.
Pag. 12. Kunt aangeven wat de ambitie voor het jaar 2020
m.b.t. het Energieneutraal zijn van de Gemeente Weert

10

Antwoord

Het weerstandsvermogen van de gemeente Weert is zelfs ruim
voldoende.
Ondanks dit gegeven op basis van de begroting 2019 is het natuurlijk
belangrijk het weerstandsvermogen op voldoende te houden. Daarvoor
is het belangrijk om de reservepositie goed te volgen in relatie tot het
ontstaan van tegenvallers of wijzigingen in het rijksbeleid met gevolgen
voor de reservepositie.
Ook hier moet een verschil gemaakt worden tussen de reservepositie
van de gemeente en de begroting zelf. Voor de begroting geldt dat deze
structureel in evenwicht moet zijn en dus alle structurele lasten moeten
worden opgevangen door structurele baten. In de begroting is wel
rekening gehouden met een structureel budget voor de benodigde
vervangingsinvesteringen ( € 223.000,--). Op basis van de nu
verwachtte investeringen voor de periode ná 2019 zien we wel dat dit
budget onder druk komt te staan.
Het overzicht op bladzijde 6 geeft de onderdelen in de begroting weer
waar sprake is van afwijkingen die mede ertoe geleid hebben dat het
saldo nu lager is dan wat volgens de prognose in 2018 verwacht werd.
Kortheidshalve wordt verwezen naar de financiële analyse van de
programma’s vanaf bladzijde 134. Daar is een verder toelichting
gegeven op de afwijkingen.
Als gevolg van de demografische ontwikkelingen gaat de samenstelling
van de bevolking wijzigen, meer ouderen en minder jongeren. Dit heeft
gevolgen voor o.a. de voorzieningen, de woningbehoefte en de zorg. Dit
betekent dat er wellicht andere keuzes gemaakt zullen moeten worden
in de toekomst.
Bedoeld zijn tijdelijke woningen in de sociale huursector, zoals mogelijk
is op grond van de kruimelgevallenregeling.
Voor 2020 streven we naar:
Een besparing van 8,7% (521 TJ) in energieverbruik ten opzichte van
de nul situatie (2011). Het streefverbruik in 2020 is daarmee 3.400 TJ
en een aandeel van 11% duurzaam opgewekte energie (380 TJ).
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Nr
11

Omschrijving
Pag. 1 t/m 15: In hoofdstuk 2 ontbreekt het onderwerp
sport in het geheel. Waarom ontbreekt dit in het geheel. (Is
Weert Sportstad volledig verdwenen?), Of wordt door dit
college Cultuur veel belangrijker gevonden dan sport?

12

Pag. 15. Hoe gaat u de achterstand m.b.t. digitale
volwassenheid inlopen?

13

Kunt u bij alle programma’s in de tabel beleidsindicatoren
ook de doorkijk en gewenste indicatoren voor 2019 en
volgende jaren weergeven.

14

Pag.19. Hoeveel BOA’s zijn er nu en wanneer is het plan
gereed waarin duidelijk de doelstellingen en taken van
BOA’s worden beschreven.
Waarom is de prioriteit voor spoorlijn al in de begroting
voor 2019 opgenomen. Wat zijn de concrete plannen?

15

16

Pag. 24. Wat is de oorzaak van de afname van de
parkeeropbrengsten van 1.146 in 2017 tot 642 in 2019. Dit
staat scherp tegenover de economische ontwikkeling.

17

Prioriteit Parkeerterrein Weert West, volgens de plannen
was het parkeerterrein onderdeel van het door de raad
goedgekeurde plan. Waarom nu deze extra uitgave.

Antwoord
Sport wordt door het college zeker niet onbelangrijker gevonden dan
andere beleidsterreinen. In de begroting is voor sport echter voor een
groot gedeelte uitgegaan van bestaand beleid dat aan herziening toe is.
De accenten liggen vooral op ondersteuning van (sport)verenigingen
waarvoor in het onlangs door de raad vastgestelde knelpuntenbudget
een personele post is opgenomen.
Verdere digitale volwassenheid wordt bereikt door het aantal producten
en diensten via e-formulieren beschikbaar te stellen op de website van
de Gemeente Weert. Daarnaast gaan we digitaal communiceren via
mijn overheid en de berichten box. Dit is onderdeel van het masterplan
digitale transitie 2.0 (vastgesteld door de Raad in september 2018).
Nee, dat is niet mogelijk. De in de tabellen opgenomen
beleidsindicatoren zijn de indicatoren die op basis van het Besluit
begroting en verantwoording verplicht moeten worden opgenomen. Via
de site “Waar staat je gemeente” worden deze indicatoren beschikbaar
gesteld.
We hebben 6,7 fte op papier waarvan 3 fte actief (rest ziek en vacature
ruimte) en 3 fte inhuur. Verbeterplan is gereed eind november en wordt
gepresenteerd in de inforaad.
Weert wil met middelen in de begroting laten zien dat de gemeente bij
wil dragen aan personenvervoer en dat we de middelen ook beschikbaar
hebben. Andere overheden zijn aan zet. Er wordt nu eerst duidelijkheid
met betrekking tot de vervoerder verwacht. Prorail dient dan diverse
onderzoeken uit te voeren. Vanuit provincie wordt aandacht hierop
gehouden.
Het betreft geen opbrengst van parkeergelden maar een doorbelasting
van kapitaallasten parkeergarages naar Vastgoed. Op basis van het BBV
worden de opbrengsten van parkeren verantwoord in onderdeel 3 –
beleidsbegroting - algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De
opbrengsten parkeergelden staan in de tabel op blz. 74.
In de voorlopige inrichtingsschets was in het centrale deel een
parkeerplaats voor paardentrailers opgenomen.
De parkeerplaats die nu in de prioriteit is opgenomen is bedoeld voor de
opvang van de parkeerbehoefte die nu reeds bestaat van bezoekers in
en rondom het gebied. Door de aanpassingen in de openbare ruimte die
worden gedaan, wordt het parkeren in de bermen verder
bemoeilijkt/beperkt. De parkeerdruk is al hoog. Extra voorzieningen zijn
daarom nodig.
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Nr
18

Omschrijving
Pag.30. Mogen wij de onderbouwing ontvangen m.b.t. de
stijging van de kosten voor economische ontwikkeling en
economische promotie.

19

Pag. 33. Hoeveel Combinatie functionarissen zijn er. Zowel
personen als FTE.
Pag. 33. Hoe wilt u uitvoering geven aan de onderwijs
experimenten nu het onderwijs al te weinig leerkrachten
heeft om aan de minimaal lesuren te geven.

20

1.
Pag. 35. Wat is de definitie van regio? (is dit incl.
Zuid Oost Brabant)
2.
Is er een inventarisatie beschikbaar van verdeling
van werkgelegenheid in de term van “beroepen”, en is
hiervan ook een prognose beschikbaar m.b.t. verwacht
verloop van werkgelegenheid voor de komende jaren?
21

22

Pag.42. U vermeld dat er op 31 december 2019 ten minste
365 EXTRA bomen geplant moeten worden. Hoeveel bomen
gaan er dan in totaal geplant worden, en hoeveel bomen
zijn er 2017 en 2018 gepland.
Pag.43. Met betrekking tot het openbaar gebied wordt
ingezet op verdere participatie. In hoeverre is dit
realistisch? Welke doelgroep van de inwoners kan hier een
bijdrage leveren.

Antwoord
De stijging van de kosten voor economische ontwikkeling zitten met
name in prioriteiten (Parkmanagement), samenwerkingsverbanden
(hogere bijdrage Keyport en
Samenwerking Weert-Cranendonck) en kapitaallasten.
De stijging van de kosten voor economische promotie met name in
prioriteiten (routebureau, recreatieve wielersport), lasten
toeristenbelasting (BsgW), kapitaallasten, loonstijging en subsidie
evenementenbeleid.
De gemeente realiseert op dit moment 9,7 FTE combifunctie. Dat zijn
ongeveer 21 personen.
Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage is een vetgedrukte
prioriteit. Dat wil zeggen dat we na vaststelling van de begroting terug
gaan komen met een raadsvoorstel. Het gaat dan om een raadsvoorstel
waarin maatschappelijke stage en innovatie in het onderwijs aan bod
komen. Er komen mogelijkheden voor docenten en leerlingen om met
initiatieven te komen. We willen niet alleen in stenen investeren maar
ook in het onderwijs zelf. We gaan vooral met docenten, leerlingen en
pedagogisch medewerkers in gesprek.
1.
Regio ML + ZOB

2.
Relevante bronnen die we gebruiken om arbeidsmarktinformatie
te krijgen zijn de sites van UWV (Werk.nl), Stichting Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) en het arbeidsmarkt dashboard van Keyport
In 2017 en 2018 zijn respectievelijk 71 bomen en 198 bomen geplant.
Aanvullend zijn in 2018 in diverse projecten 40 bomen geplant. In 2019
worden minimaal 365 bomen geplant.
Steeds meer burgers en stakeholders kunnen en willen participeren bij
initiatieven. Zowel bij het tot stand komen als ook tijdens het beheer en
onderhoud.
Alle inwoners kunnen een bijdrage leveren. Hierbij moet worden
gekeken naar "maatwerk". De gemeente neemt hierin een faciliterende
en stimulerende rol. In de praktijk zien we dat de participatie en
inbreng van bewoners en stakeholders steeds meer van de grond komt.
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Nr
23

Omschrijving
Pag. 44. Wilt u het exploitatie plan vrijgeven waarop de
post van € 1.407.000,-- is besteed.
a. Waaruit bestaan deze extra kosten voor 2019.

b. Is het streven om te komen tot een sluitende begroting
gebaseerd op enige realistische visie?
24

Pag. 44. Waaruit bestaan de kosten voor media?
(€ 1.261.000,--) SVP gedetailleerd overzicht.

25

Pag. 44. Onder de posten Cultuurpres. Cultuurprod en
partic. Is € 4.000.000,-- opgenomen. (saldo lasten –
baten).
Welke concrete uitgaven vallen onder deze post?

26

Pag. 49. Verbreding fonds burger initiatieven. Hoeveel € is
er tot nu toe aan welke initiatieven uitgegeven.

Antwoord
A: In het overzicht op bladzijde 44 staan bedragen op taakveld niveau.
Hier ligt geen aparte exploitatie opzet onder. Onder de kop museum zijn
diverse kosten opgenomen die binnen het totale erfgoedcluster worden
gemaakt en die kunnen worden toegerekend aan dit taakveld. Het gaat
dus niet uitsluitend over het museum. De extra kosten bestaan onder
andere uit indexering van loonkosten en materiele kosten.
B: Ja, het bedrag is taakstellend en daarbinnen wordt een sluitende
begroting gemaakt.
Betreft de kosten onder het taakveld “5.6 media”. Bij de begroting van
Weert zijn hierbij opgenomen de ramingen voor de bibliotheek en de
lokale omroep. Toedeling heeft plaatsgevonden op basis van de
richtlijnen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Zie bijlage
2.
Betreft de kosten van het taakveld “5.3 cultuurpresentatie,
cultuurproductie en cultuurparticipatie”.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de subsidies aan het Rick, het
Munttheater en de diverse subsidies aan culturele verenigingen. Verder
worden hier ook de eigenaarslasten van de gebouwen waarin de
instellingen gehuisvest zijn opgenomen.
In 2017 is in totaal € 22.490,-- toegekend aan de volgende initiatieven:
Burger: Weerterlandhout (€ 3.700,--)
Zusters Birgittinessen Warme maaltijden voor mensen in
armoede (€ 3.600,--)
Weerter Minimagroep: Theaterproductie De Omzieners (€
1.250,--)
Wijkraad Keent/Brede school Markeent: STAR (€ 5.000,--)
Burger: Ontmoetingsplek ‘Plein Vrakker’(€ 5.000,--)
Vereniging Complex Geertenhof: uitbreiden activiteiten en
verbinden met andere seniorencomplexen (€ 3.300,--)
Vluchtelingenmaatje Stramproy en Parochie St. Willibrordus:
hulp bieden aan statushouders Stramproy (€ 640,--)
In 2018 is in totaal € 13.050,-- toegekend aan de volgende initiatieven:
Stichting Wijkraad Keent: startsubsidie ‘Keent Onderneemt’ (€
5.000,--)
Dorpsraad Stramproy: verfraaien schoolplein door kunstwerk op
schutting (€ 2.000,--)
Dorpsraad Stramproy: terugplaatsen kunstwerken bij
basisschool Op Rooij (€ 2.000,--)
Kepel Gootgemoots: ‘Unne verzörgdje middig (€ 550,--)
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Omschrijving

27

Pag. 57. Energie neutraal: zijn de doelstellingen voor 2020
realistisch? (max 3.400 TJ en 480 TJ.)

28

Pag.57. Wat verstaat u onder robuuste oplossingen?

29

Pag. 61 Heeft de gemeente Weert zich al aangesloten bij
initiatieven om een wijk af te sluiten van aardgas? En welke
wijk zou de pilot moeten gaan worden?

30

Pag. 66. Waarom gaat U er vanuit dat alleen de instroom
van jong personeel leidt tot nieuwe Elan,
Pag. 66. Kunt u ervoor zorgen dat de gemeentelijke
website ook het keurmerk Drempel vrij gaat krijgen.

31

Antwoord
Stichting Bibliotheek Tungelroy: inventarisatie bieb-boeken (€
500,--)
Burger: Kennismakingsfeest Sinti Cultuur (€ 1.500,--)
Dorpsraad Stramproy: Hapjes Sapjes Tocht (€ 1.500-,-)
Deze doelstelling is realistisch en nog gebaseerd op de in het
beleidskader duurzame ontwikkeling opgenomen ambitie
Energieneutraal in 2050. Vanwege de aanscherping (2040) zal het
tempo zelfs nog moeten worden versneld. Met deze versnelling wordt in
het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019- 2020 dat bijna gereed
is rekening gehouden.
Een oplossing die is voorbereid op de toekomst en beheer en onderhoud
op een kosten efficiënte wijze ondersteunt.
We zijn nog geen pilot gestart. We gaan dit jaar nog starten met een
quickscan warmte. Deze quickscan moet inzicht geven in de huidige en
toekomstige warmtevraag in alle wijken in Weert. Deze scan moet de
basis zijn voor de warmtetransitie. Op basis van deze scan wordt
bepaald welke wijk het beste in 2019 als proeftuin kan starten voor
aardgasvrije wijk.
Die veronderstelling is onjuist.
De gemeente Weert besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid en
gebruiksgemak van de website en vindbaarheid van informatie op de
site. De website bestaat uit meerdere onderdelen en websites, van
verschillende leveranciers, zoals de afsprakenmodule, iBurgerzaken,
digitale formulieren en een aparte website met bestuurlijke informatie
(gemeenteraad.weert.nl).
De hoofdsite, www.weert.nl, is technisch en tekstueel zo goed mogelijk
aangepast aan de normen voor webrichtlijnen en toegankelijkheid,
maar voldoet niet op alle punten om het waarmerk ‘Drempelvrij’ te
kunnen behalen. Ook de genoemde systemen van andere leveranciers
voldoen op dit moment onvoldoende aan de eisen om het waarmerk te
kunnen behalen.
Een keuring daarvoor kost geld en moet jaarlijks vernieuwd worden.
Aangezien de site nu niet kan voldoen aan de keuringseisen, achten we
op dit moment het keuren niet zinvol.
Toegankelijkheid heeft echter wél onze aandacht, bij vernieuwing van
de website of de genoemde onderdelen wordt specifiek gelet op het
verbeteren van de toegankelijkheid.
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Omschrijving

Antwoord
Daarnaast kunnen bezoekers van de site een melding doen als men
problemen ervaart met de toegankelijkheid. Deze meldingen worden
dan actief opgepakt, samen met onze leveranciers. Voor meer info, zie:
weert.nl/toegankelijkheid.

32

Pag. 75. Om een beter gevoel te krijgen bij de kosten voor
de organisatie en de programma onderdelen is het
wenselijk om een overzicht te ontvangen waarbij
formatieplaatsen worden toegewezen aan de programma
onderdelen en waarbij ook de totale post loonkosten wordt
toegewezen aan de programma onderdelen. (mag in het
geheime kastje)

33

Pag. 79. In hoeverre is de motie m.b.t. verordening
precariorechten verwerkt in de begroting?
Pag. 98. Is er in de begroting wel al een stelpost
opgenomen voor: Onderhoud parkeergarages, onderhoud
openbare verlichting?

Bijgaand treft u in bijlage 3 een overzicht aan waarin op taakveldniveau
zichtbaar is gemaakt met welke salariskosten rekening wordt gehouden.
Het BBV schrijft voor dat de salariskosten zoveel als mogelijk ten laste
van het taakveld gebracht moeten worden waarop de inzet van de
organisatie betrekking heeft. Ook geeft het BBV een definitie van
overheadskosten die niet naar de taakvelden mogen worden doorbelast.
Dit overzicht geeft het gevraagde inzicht en verstrekking van de
gegevens op basis van formatieplaatsen heeft geen toegevoegde
waarde. Bovendien zou verstrekking van dit overzicht in onze ogen
strijdig zijn met de privacywetgeving.
De betreffende ramingen van baten voor terrasvergunningen zijn
conform de besluitvorming over de motie verlaagd.
In de jaarlijkse exploitatielasten van de parkeergarages is een bedrag
opgenomen voor onderhoudskosten. Uit dit bedrag worden ook de
kosten van verlichting betaald. Er is in 2019 géén grootschalig
onderhoud van de verlichting in de garages noodzakelijk.
Het Meerjarenonderhoudsplan voor parkeergarages moet nog worden
vastgesteld en is niet meegenomen in de begroting 2019.
De gemeente heeft daarover in het verleden afspraken gemaakt met de
ontwikkelaar. De gemeente wenste (en wenst nog steeds) de regie te
houden over de parkeertarieven in de binnenstad. Als het terrein
geëxploiteerd wordt door een private exploitant, is die private partij vrij
in het bepalen van de parkeertarieven. Om die reden heeft het college
destijds besloten de exploitatie zelf ter hand te nemen en het terrein te
huren.
Zie bijlage 4 met de termijnen.

34

35

Pag. 134. Waarom huurt de gemeente de parkeergarage
Patronaatsplein.

36

Alle prioriteiten: kan hier de afschrijvingstermijn bij worden
vermeld?
Pag. 139. prioriteit 5. Voor welke ketenpartners is dit en
over hoeveel werkplekken gaat dit?

37

38

Pag. 139. prioriteit 7. Waarom is hier geen bedrag
ingevuld voor de “plus”

Een gedeelde veilige omgeving waarin ambtenaren met ketenpartners
samenwerken aan documenten en deze delen.
Ketenpartners zijn bijvoorbeeld: andere overheden, stichtingen,
bedrijven, financiële instellingen in het sociaal en ruimtelijk domein. In
principe kan iedereen gebruik maken van deze gedeelde werkomgeving
mits zij daartoe uitgenodigd worden.
Het investeringsbedrag voor de ‘plus’ is nog niet bekend, daarom PM
geraamd.
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Nr
39

Omschrijving
Pag. 139. Prioriteit 9. Waarom is dit geen dikgedrukte
prioriteit, de wethouder heeft immers toegezegd om nog
met een nieuw voorstel te komen.

40

Pag. 139. Prioriteiten 13 en 15 dienen als dikgedrukte
prioriteit opgenomen te worden.
Pag. 139. Prioriteit 17, Kunt u meer info geven over het
systeem dat hiervoor aangeschaft gaat worden

41

Antwoord
In de aangenomen motie, d.d. 26 september 2018, is opgenomen dat
de fietsbrug als dikgedrukte prioriteit opgenomen moet worden in de
begroting 2019. De begroting 2019 is op 27 september 2018
aangeboden.
In de begroting 2019 zijn de prioriteiten vetgedrukt waarover in elk
geval een afzonderlijk raadsvoorstel zal worden voorgelegd.
Team Communicatie maakt voor het registreren en vastleggen van
mediacontacten en vragen van de media aan het bestuur of de
ambtelijke organisatie nu gebruik van een eigen, zelfgebouwde,
oplossing met beperkte mogelijkheden. Dit systeem is nu uitsluitend te
gebruiken als medewerkers zijn ingelogd op een werkplek.
Het team wil graag gebruik gaan maken van een professioneel systeem,
dat uitgebreider is en ook op mobiele apparaten (smartphone of tablet)
beschikbaar is.
Hiermee kan het team:

8

-

gegevens beter en beveiligd vastleggen,

-

op elk moment gegevens opzoeken of vastleggen, bijv. in
overleggen met bestuurders,

-

persvragen efficiënter beantwoorden door gebruik te maken van
een ‘workflow’-systeem, zodat gegevens snel aan collega’s of
bestuurders voorgelegd of doorgespeeld kunnen worden,

-

rapportages maken per thema / onderwerp of per bestuurder,
zodat een overzicht gegeven kan worden van het aantal
persvragen in een bepaalde periode of per onderwerp, dat is
belangrijk bij issuemanagement,

-

woordvoeringslijnen afstemmen met bestuurders en vastleggen
in één systeem,

-

efficiënter en pro-actiever werken en bestuurders beter
bedienen.

Nr
42

Omschrijving
Pag. 140. Prioriteit 18 en 38. Waarom wordt dit niet als 1
dossier verwerkt?

43

Pag. 148. Wat wordt de totale bijdrage aan
Parkmanagement?

44

Pag. 141. Prioriteit 26. Volgens de toelichting zijn de kosten
voor personeel en niet voor onderzoek. Welke kosten
worden nu bedoeld?
Pag. 148. Prioriteit 25 Kunt u een nadere onderbouwing
geven van het bedrag ad € 200.000,-- ?
Pag. 149. Prioriteit 28. Is dit een kerntaak voor de
gemeente Weert ?

45
46

47
48

49

Pag. 149. Prioriteit 29. Wat is de totale bijdrage voor het
platform Heerlijk Weert?
Pag. 150. Prioriteit 31. Waarom deze post opnemen als
prioriteit. Behoort dit niet tot de standaard taak van de
gemeente?
Pag. 151. Prioriteit 34. Is dit een stelpost of een
probeersel?

Antwoord
De splitsing in de presentatie is puur ingegeven door het feit dat er
binnen dit dossier sprake is van structurele onderhoudskosten waarvoor
via het prioriteitenbudget structurele dekking wordt voorzien én
incidentele kosten waarvoor nu via de begroting 2019 het voorstel
gedaan wordt om deze via de Algemene Reserve op te vangen. De
splitsing heeft dus een financieel technische achtergrond en staat los
van de praktische uitvoering. Bij de uitvoering wordt het als één
totaalproject opgepakt.
De totale bijdrage aan Parkmanagement komt met de nu voorgestelde
verhoging op een totaalbedrag van € 100.000,-- . ( Bij de begroting
2018 is via prioriteit 11 al een structureel bedrag van € 50.000,-beschikbaar gesteld dat naar rato van het aantal afgesloten BIZ
contracten uitgekeerd wordt).
De kosten zijn bedoeld voor personeel. De consequenties van de pilot
worden in een raadsvoorstel in kaart gebracht, zodat een weloverwogen
besluit genomen kan worden.
Het betreft 2 jaarschijven van elk € 100.000,--. Het geld is bedoeld
voor het maken van een plan van aanpak en visie op de Citymarketing.
Nee, maar in het programma ‘Weert Koerst op Verbinding’ is
nadrukkelijk ervoor gekozen om niet alleen in de stenen te investeren
maar ook bij te dragen aan initiatieven van docenten, leerlingen.
Daarnaast willen we de maatschappelijke stage nieuw leven inblazen.
Hostingskosten bedragen € 163,95.
Het opstellen van een gemeentelijk mobiliteitsplan behoort inderdaad
tot de standaard taken van een gemeente. Voor het opstellen van het
plan zijn echter geen middelen opgenomen in de reguliere begroting.
Na Weert600, het EK triatlon in 2019, het van Hornejaar en
Koninginnedag willen we wederom investeren in grote bovenregionale
evenementen. Dit naast alle evenementen die sowieso jaarlijks
georganiseerd worden vanuit het bestaande evenementenbudget. Dit
bedrag geeft de gemeente de kans om een bovenregionaal evenement
naar Weert te halen. Door het hier te benoemen kan er sneller
geschakeld worden en kan er sneller ingesprongen worden op kansen
die voorbij komen.
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50

51

52

Omschrijving
Pag. 142 Waarom is de prioriteit verbetering Maaspoort
vervallen?

Vragen fractie Goubet/Duijsters d.d. 23 oktober
2018.
Pagina 9; ‘Op basis van de prognoses uit 2017 moet er
rekening mee worden gehouden, dat de groei van het
aantal huishoudens in de periode 2018 tot 2025 ongeveer
733 huishoudens zal bedragen.’
Is er zicht op of de bestaande uitbreidingsprojecten
(Laarveld) en inbreidingsprojecten in deze behoefte
voorzien?

Pagina 12; ‘Een belangrijk onderwerp binnen de
energietransitie is de landelijk aangekondigde uitfasering
van het aardgas en de zoektocht naar duurzame
alternatieven voor de invulling van de warmtevraag. Van
gemeenten wordt hierbij een sleutelrol verwacht en deze
rol willen we ook graag op ons nemen, in samenwerking
met de gemeenten in de regio.’
Betekent dit dat er bij uitbreidings- of
inbreidingsprojecten ook geen gasnet meer aangelegd zal
worden?

Antwoord
In de totaalafweging van alle prioriteiten is het voorstel om deze
prioriteit niet op te voeren. De reden is gelegen in het feit dat er op dit
moment geen reden is om hier € 165.000,--voor uit te trekken. De weg
ligt er prima bij en heeft met de gebakken straatstenen een eigen en
unieke uitstraling. Het parkeren blijft ook noodzakelijk in deze straat.
De slechte plekken in de trottoirs zullen binnen het regulier onderhoud
en conform de hiervoor geldende richtlijnen worden hersteld. Tevens
worden er nog extra fietsparkeerplekken gerealiseerd. Ook wordt nog
gekeken op welke wijze er op een laagdrempelige manier extra groen
toegevoegd kan worden in het stenige karakter van de Maaspoort. Al
met al is het op dit moment niet noodzakelijk om meer te doen dan
hetgeen hier is aangegeven. Wel is e.e.a. met omwonenden uitgewerkt
n.a.v. de aangenomen motie en het is aan uw raad om te besluiten over
de prioriteiten.

Ja, de planning van het aantal te realiseren woningen in de periode
2018 – 2025 is nog steeds ruim hoger dan de groei van het aantal
huishoudens. De laatste prognose (woningmarktonderzoek 2018) gaat
overigens uit van een behoefte van 860 woningen. In de
woningbouwplanning wordt uitgegaan van een aantal te realiseren
woningen van ongeveer 1.400. Een deel van deze projecten is in
handen van derden, waardoor het onzeker is op welke termijn deze
worden gerealiseerd. Een ander deel (Laarveld Fase 4) maakt onderdeel
uit van het gemeentelijk project Laarveld, maar een belangrijk deel van
de grondpositie is in handen van derden. Overigens is fase 4 van
Laarveld vanaf 2013 financieel uit de grondexploitatie gehaald
(afwaardering), vanwege de te grote planvoorraad.
In Nederland worden flinke stappen gezet om te komen tot een
aardgasvrije samenleving. De versnelling heeft niet alleen te maken
met de landelijke klimaatdoelstellingen, maar ook met de
aardgasproblematiek in Groningen. Om nieuwe aardgasaansluitingen
zoveel mogelijk te voorkomen, is op 1 juli 2018 de wet Voortgang
Energietransitie (VET) in werking getreden. Op grond van deze wet
geldt een ‘nee, tenzij’-regime voor kleinverbruikers (woningen en een
deel van het MKB). Gemeenten moeten op grond van de nieuwe wet
‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ hebben om nieuwe
gasaansluitingen mogelijk te maken. Het zoeken naar een alternatieve
warmtevoorziening (ook voor bestaande wijken) wordt daarmee steeds
belangrijker. De trekkersrol voor het realiseren van een aardgasvrije
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53

Pagina 14; ‘We stimuleren het onderwijs af te stappen van
de geijkte vorm van lesgeven’
Wat wil dit zeggen?
In hoeverre kan en mag de gemeente zich
‘inmengen’ in het recht van scholen om les te geven op de
door hen gekozen manier?
Is het College het met de Fractie Goubet/Duijsters
eens dat er veel maatschappelijk gewenste veranderingen
in het onderwijs simpelweg op het bordje van de scholen
en daarmee de leraren gelegd worden?
Is dit ‘veranderen om te veranderen? Wat is de
aanleiding om van huidige manieren van lesgeven af te
stappen?

54

Pagina 24; ‘Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur
Ringbanen Start van een onderzoek naar de meest
optimale verkeersstructuur, samen met onder andere de
provincie Limburg en de gemeente Cranendonck.’
Wordt hier ook de zogenaamde ‘Westtangent nog
steeds in meegenomen?
Pagina 25; ‘Reserve civieltechnische werken R2147’
Omhelst dit ook de inspectie en het onderhoud van
bruggen, viaducten en andere kunstwerken die in het
beheer zijn van de gemeente Weert?
Pagina 43; ‘De dienstverlening in de openbare ruimte is
merkbaar verbeterd doordat meldingen adequaat en
professioneel opgepakt worden.’
Waar blijkt dit uit, is er een verschil met
voorgaande jaren, kan dit onderbouwd worden?

55

56

Antwoord
gebouwde omgeving, ligt grotendeels bij de gemeenten. Zij moeten
uiterlijk in 2021 duidelijkheid geven over de gewenste richting in hun
gemeente door het vaststellen van een transitievisie warmte (per
gemeente of regio) en wijkgerichte uitvoeringsplannen. Nieuwe
woningbouwinitiatieven, waaronder ook nieuwe inbreidings- en
uitbreidingslocaties worden niet meer voorzien van een gasaansluiting.
De ontwikkelingen in de maatschappij gaan heel snel, consequentie is
dat ieder zichzelf moet blijven ontwikkelen. Daar zal onderwijs zich op
moeten aanpassen door in de toekomst niet alleen modules aan te
bieden aan leerlingen maar ook aan werkzoekenden en werkenden. Het
zal meer praktijkleren worden met aandacht voor soft skills zowel als
aandacht voor ondernemerschap en communicatie.
Het gaat er niet om dat de gemeente zich ‘inmengt in’ maar dat we
samen, vanuit dezelfde belangen, als onderwijs, ondernemers en
overheid samen werken.
Dus niet veranderen om te veranderen maar meegaan in de
ontwikkelingen.
We gaan ons dus niet bemoeien met het inhoudelijke onderwijs. Wel
willen we meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven,
maatschappelijke stages introduceren, een leven lang leren stimuleren,
initiatieven van docenten en leerlingen stimuleren en verschillende
onderwijsvormen stimuleren.
In het onderzoek wordt als oplossingsrichting ook de ‘Westtangent’
meegenomen.

Ja, het betreft inspectie van en onderhoud aan bruggen, viaducten en
andere civieltechnische kunstwerken.

Deze zinsnede ziet vooral op de ambities van het college voor de
periode 2019-2022 onder meer door het inrichten van het zogenaamde
Service.Ruimte zoals verwoordt onder prioriteiten op pagina 153 van de
begroting. Het Service.Ruimte is er met name op gericht om meldingen
en klachten nog meer adequaat en professioneel op te pakken waardoor
de dienstverlening verder wordt verbeterd.
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Pagina 45; Hier wordt een bedrag van 30.000 euro
opgegeven voor het versterken van lokale media. In het
raadsprogramma is vastgelegd dat de gemeente in de
komende jaren lokale media op een nog nader uit te
werken manier gaat ondersteunen om zo de democratische
controle te waarborgen.
Hoe staat het met de plannen, wanneer kan de
raad hier iets van tegemoet zien?
Overbelaste mantelzorgers: Het is van belang dat er
voldoende mogelijkheden zijn voor respijtzorg binnen de
gemeente. Ook de weg er naar toe moet laagdrempelig en
bereikbaar zijn. In het kader van ondersteunen van
mantelzorgers is dit belangrijk om te voorkomen dat deze
overbelast raken. Dit kan nog verbeteren binnen de
gemeente en waar zien we dit terug?

Pagina 55; ‘Het is wenselijk om de routing, de bebording en
de toegangscontrole van de milieustraat te verbeteren. Elke
dag wordt er veel afval naast de ondergrondse en
bovengrondse afvalcontainers gezet. Dit is slecht voor het
straatbeeld, het trekt nog meer rommel aan en het kost
veel tijd en geld om het op te ruimen’
Is het niet naïef om te veronderstellen dat door een
betere bebording naar de milieustraat de dump van afval
naast de vaste afvalcontainers verminderd? Is er niet meer
nodig, wordt het bijvoorbeeld maandelijks ophalen van grof
afval overwogen? Daarbij aansluitend;
De Raamovereenkomst ‘Inzameling van huishoudelijk afval
en gft-afval’ eindigt op 31 december 2019.
Is het nodig om hiervoor opnieuw aan te besteden
of zou de gemeente dit bijvoorbeeld ook in eigen beheer
kunnen gaan doen? Bijvoorbeeld in combinatie met het
weer terug naar binnen halen van de buitendienst?

Antwoord
Op dit moment is er ambtelijk overleg met Weert FM om op basis van
hun ingediende beleidsplan professionalisering verder uit te werken.
Plan is om eind tweede kwartaal 2019 met een raadsvoorstel te komen.

Sinds 2015 zijn we aan de slag met de voor ons nieuwe zorgtaken in
het sociale domein. Daarbij was de focus eerst vooral gericht op het
continueren van zorg, zodat niemand buiten de boot zou vallen.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van
het aanbod aan maatwerkvoorzieningen. Parallel daaraan wordt nu
gekeken naar de algemene voorzieningen, die ondersteunend kunnen
zijn aan wat mensen zelf en met hun netwerk kunnen regelen.
Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen wordt op basis van
de input die mantelzorgers zelf aandragen bezien aan welke vormen
van ondersteuning nu werkelijk behoefte bestaat. Vervolgens kan het
aanbod daarop afgestemd worden. Dit kunnen zowel algemene
voorzieningen zijn als maatwerkvoorzieningen.
De tekst over de milieustraat is niet bedoeld als de oorzaak van de
problematiek van bijplaatsingen bij afvalcontainers in de openbare
ruimte. De drie genoemde items onder het kopje ‘wat is er aan de hand’
moeten ook als drie los van elkaar staande items worden gelezen.
Over de vraag over de “Raamovereenkomst Inzameling van
huishoudelijk afval en gft-afval”. Dit betreft de huis-aan-huis inzameling
van huishoudelijk restafval en gft-afval middels de duobak die
momenteel wordt uitgevoerd door Renewi Overheidsdiensten. Het is
niet reëel om te verwachten dat de gemeente dit in eigen beheer kan
gaan uitvoeren, met een acceptabel service- en kostenniveau, direct na
31 december 2019. De gemeente Weert heeft geen ervaring met, en
geen voertuigen en personeel voor het huis- aan huis inzamelen van
afval.
Voor de zekerheid de volgende toevoeging: de contractpartij voor het
ophalen van de duobakken moet niet worden verward met de
Reinigingsdienst Weert, wat een samenwerking is tussen Renewi
(voormalig Van Gansewinkel) en de gemeente Weert en waar veel
taken van de voormalige buitendienst zijn ondergebracht. De
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60

Pagina 57; ‘Uitfasering aardgasnet’
Dezelfde vraag als reeds gesteld bij pagina 12.
Pagina 58; ‘Ombouw afvalbrengsysteem (Milieustraat) naar
grondstoffencentrum’
Wat houdt een grondstoffencentrum in?
Afval is tegenwoordig een vaak waardevolle
grondstof die verkocht kan worden. De opbrengsten
hiervan gaan naar de ophaler en/of verwerker. Wordt het
gegeven dat afval een inkomstenbron is meegenomen bij
de nieuwe aanbesteding (zie vraag bij pagina 55)
Kan dit ook een overweging zijn om de inzameling
in eigen beheer te gaan doen?

61

62

63

Pagina 63; ‘In versneld tempo wordt de gaskraan dicht
gedraaid. De technieken om woningen van het gas af te
halen zijn echter nog in ontwikkeling. Er bestaat op dit
moment nog onvoldoende inzicht welke technieken waar
het meest voor de hand liggen.’
Als het antwoord op de vraag zoals gesteld bij
pagina’s 12 en 57 ‘ja’ is, zou dit geen overweging zijn om
toch een desnoods ‘loos’ gasleidingnet aan te leggen in uitof inbreidingsgebieden?
Pagina 66; In de begroting 2019 staat ‘Onderzoek naar
openingstijden (pilot)’. In het raadsprogramma 2018 –
2022 staat. ‘Zo zijn we van plan om de publieksbalies
voortaan op zaterdag open te stellen. Dit wordt een proef
van 2 jaar.’
Het raadsprogramma zet hiermee al een stap
verder ten opzichte van de begroting. Hoe verhoudt zich dit
tot elkaar? Gaat de zaterdagsopenstelling bijvoorbeeld
hangende het onderzoek nog niet door?

Antwoord
“Raamovereenkomst Inzameling van huishoudelijk afval en gft-afval”
staat geheel los van de “Overeenkomst concessie Reinigingsdienst
Weert”.
Zie antwoord bij vraag 52.
Een ‘grondstoffencentrum’ is een term waarmee we aan onze inwoners
duidelijk willen maken dat afval vaak een waardevolle grondstof is.
Door het gebruik van een andere benaming wordt meer aandacht
gevestigd op het belang van een goede afvalscheiding.
De gemeente Weert is eigenaar van de afvalstromen die op de
milieustraat worden aangeboden. De opbrengsten van waardevolle
stromen komen dan ook ten goede van de gemeente, niet van de
verwerker of transporteur. De meeste ingezamelde stromen hebben
echter nog altijd een negatieve waarde, zeker wanneer de kosten voor
het inzamelen, transporteren en verwerken worden meegerekend.
Welke negatieve waarde voor diverse stromen zelfs nog fors toeneemt
de laatste tijd. Die waarde is een marktgegeven waarmee zowel bij
uitbesteding als inbesteding rekening te houden is. En dus voor
bedoelde afweging geen verschil maakt.
De nieuwe aanbesteding heeft geen betrekking op de verwerking van
milieustraat-stromen.
Antwoord volgt.

De uitvoering van de pilot kost € 102.000,-- per jaar. De consequenties
van de pilot worden in een raadsvoorstel in kaart gebracht, zodat een
weloverwogen besluit genomen kan worden.
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Pagina 68; ‘De komende jaren worden de asbesthoudende
daken van gemeentelijke panden gefaseerd gesaneerd.’
Ziet het ernaar uit dat de verplichting in 2024 alle
daken asbestvrij gehaald zal worden?
Pagina 69; In de begroting 2019 staat ‘Om de lasten van
onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden
behoort een herziening van het gemeentelijk
belastingstelsel tot de mogelijkheden.’ In het
raadsprogramma 2018 – 2022 staat ‘De komende vier jaar
zullen we de belastingen en heffingen voor inwoners en
bedrijven tegen het licht houden. Een herziening van het
gemeentelijk belastingstelsel behoort tot de
mogelijkheden’. ’De zinsnede uit het raadsprogramma is
bijna letterlijk overgenomen in de begroting.
Moet de keuze of er een herziening komt nog
gemaakt worden?
Zo ja, is het College het met de Fractie
Goubet/Duijsters eens dat deze herziening wenselijk is?
Zo ja, welke ambities heeft het College met zo een
herziening?
Pagina 98; ‘De techniek van led verlichting is inmiddels zo
ver ontwikkeld, dat er voor alle toepassingen een led
oplossing mogelijk is.’
Is er zicht op wanneer alle lampen in Weert zijn
vervangen door LED?

Antwoord
Alle daken van gemeentelijke panden zullen voor 2024 asbestvrij zijn.

Het gegeven dat de komende jaren de belastingen en heffingen
kritische beoordeeld zullen gaan worden geeft al aan dat een herziening
op onderdelen zeker niet uitgesloten wordt. Bij dit traject zullen wij
kijken naar beperking van regeldruk voor de inwoners maar ook een
kosten/baten analyse uitvoeren.
Bij de overweging tot al dan niet voortzetten van een heffing is de
vraag of de kosten van de uitvoering ervan niet opwegen tegen de
baten een wezenlijk onderdeel.
Kanttekening die hierbij geplaatst wordt is wel dat uit het oogpunt van
kostendekkendheid de beoordeling ook tot gevolg kan hebben dat
voorstellen tot meer dan trendmatige tariefsverhogingen gedaan
worden.

Momenteel is al circa 23% van het gehele areaal verled, hetgeen in
ongeveer 6 jaar is bereikt. Voor de rest wordt hier inhoudelijk verder op
ingegaan bij het nieuwe beleidsplan openbare verlichting dat in Q1 2019
aan uw raad wordt aangeboden.

Bestaan er plannen om het fietspad tussen Weert
en Stramproy van verlichting te gaan voorzien?
‘Het onderhoud aan de openbare verlichting is uitbesteed
aan een marktpartij. In het 3e kwartaal van 2019 kan het
onderhoud opnieuw worden aanbesteed.’

Dit betreft de N292, de weg en het fietspad zijn eigendom en in beheer
en onderhoud bij de Provincie Limburg. Momenteel is ons niet bekend
dat de Provincie plannen heeft hieromtrent.

Is het nodig om hiervoor opnieuw aan te besteden
of zou de gemeente dit bijvoorbeeld ook in eigen beheer
kunnen gaan doen? Bijvoorbeeld in combinatie met het
weer terug naar binnen halen van de buitendienst?

Ja het contract loopt af dus er dient een nieuwe aanbesteding opgestart
te worden. Uiteraard wordt de huidige overeenkomst geëvalueerd en
worden er waar nodig verbeteringen aangebracht. Bij de
bestuursopdracht samenwerken uitbesteden openbaar gebied enkele
jaren terug is er op een aantal dossiers een bewuste keuze gemaakt
voor uitbesteding. Onderhoud aan de openbare verlichting was een van
die dossiers en i.v.m. kwaliteit, kwetsbaarheid, klantgerichtheid, kosten
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Vragen fractie VVD d.d. 23 oktober 2018.
p. 12 Waarom ligt het aardgasverbruik per woning in Weert
zo ver boven het landelijk gemiddelde?
p. 22 Wat is het doel en de opzet van het mobiliteitsplan?
Wat is de relatie met andere onderzoeken en rapporten,
zoals de Inventarisatie Ringbanen en het onderzoek naar
de Westangent?
p. 22 Om welke fietsverbindingen gaat het hier? Zijn dit
enkel recreatieve fietsroutes?
p. 25 Door wie wordt de verplichte vervanging van
betaalterminals opgelegd?

p. 37 Wanneer wordt het topsportbeleid geëvalueerd en
nieuw beleid opgesteld?
p. 37 Waarom staat er dat er bij samenwerking en
innovatie vooral wordt ingezet op samenwerking met
Noord- en Midden-Limburg?

p. 47 Wanneer komt de evaluatie van de subsidieregeling
burgerparticipatie?
p. 49 Wordt er in het kader van projecten voor
dementievriendelijke gemeente ook samengewerkt met
bedrijven?

Antwoord
is destijds de keuze gemaakt voor uitbesteden. Daarbij is materieel
zoals bv de hoogwerker van de hand gedaan en zijn collega’s die
werkzaam waren in dit vakgebied naar andere werkplekken begeleid. Al
met al zijn er wat ons betreft op dit moment geen aanleidingen om dit
weer in eigen beheer te gaan doen.

Antwoord volgt.
Het doel van het mobiliteitsplan is het opstellen van beleid voor
mobiliteitsgerichte onderwerpen. In het mobiliteitsplan worden ook de
bestaande onderzoeken en rapporten meegenomen. Deze gaan
onderdeel uitmaken van het totale mobiliteitsbeleid.
Het gaat zowel om drukke fietsroutes zoals woon-werk en schoolroutes
als om toeristisch-recreatieve routes.
De Payment Card Industry (waaronder Mastercard en VISA) en
Betaalvereniging Nederland stellen de betaalmethode Tap & Go
(contactloos betalen) verplicht vanaf 1 januari 2020. Voor deze datum
moeten alle parkeerautomaten met pinbetaling dan ook voorzien zijn
van een contactloze Tap & Go-lezer.
In 2019.
Door samen te werken zijn meerdere en andere subsidiestromen aan te
boren. Op basis van een brief vanuit Weert heeft de Provincie een
aanvalsplan Cultuur opgesteld voor Noord- en Midden-Limburg. De
regio's kunnen hier gezamenlijk van profiteren.
In de eerste helft van 2019.
In het kader van dementievriendelijk Weert wordt nog niet
samengewerkt met bedrijven, wel heeft Albert Heijn als een van de
ambassadeurs van dementievriendelijk Weert haar medewerkers een
cursus aangeboden over hoe met dementie om te gaan.
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p. 58 Hoe kan het dat het huishoudelijk afval in Weert
zoveel hoger is dan in Limburg?

Antwoord
Restafvalreductie is geen doel op zichzelf voor Weert. De gemeente
Weert heeft een op solidariteit en service gericht afvalbeleid, met een
afvaltarief dat enkel varieert met de huishoudensgrootte.
Bovendien streeft Weert naar een hoge norm op het gebied van
verwerking. Weert laat zijn restafval nascheiden bij Attero. Door de
industriële schaal zijn daar investeringen mogelijk die de kwaliteit van
recyclebare stromen ten goede komen. Zoals recent, door te investeren
in opwerkingscapaciteit van de probleemstroom folies. Aanlevering
door gemeenten als Weert gevolgd door nascheiding door Attero biedt
voor dit soort innovaties de voorwaarde.
Daarnaast wordt er vaak ten onrechte een lineair verband veronderstelt
tussen restafval reductie en maatschappelijke winst. Weert hangt een
realistische kijk op afvalverwerking aan waarbij maatschappelijke
doelmatigheid voorop staat.

76

p. 84 Welke controles zijn er bij de kwijtscheldingen op
(verborgen) vermogen? Wat is de actuele stand van de
kwijtscheldingen 2018?

Veel gemeenten hechten zwaar aan de kilodoelstellingen in het VANGprogramma. Dat is gericht op het terugdringen van de hoeveelheid
restafval. Er is in toenemende mate kritiek op deze kilogerichte
benadering omdat er weinig oog is voor het echte maatschappelijke
effect of de echte milieuwinst. Die laatste blijkt beperkt te zijn in relatie
tot de enorme kosten (CE/TNO, mei 2015 Milieuanalyse Raamakkoord
Verpakkingen blz. 121). Ook wordt een toenemende vervuiling van
recyclebare stromen en van de openbare ruimte in verband gebracht
met het enkel op reductie van restafval gericht gemeentelijke beleid.
Daar komt nog bij dat de afzet van sommige uit het restafval gehouden
grondstoffen, zoals bijvoorbeeld laagwaardig textiel, nauwelijks meer
zinvol is af te zetten en alsnog wordt verbrand. Neemt niet weg dat
separate inzameling van textiel met hoogwaardige vezels bijzonder
zinvol is. Het gaat dus om de juiste maat. Niet om zoveel mogelijk.
Hetzelfde kan gesteld worden voor andere stromen.
BsGW behandelt de kwijtscheldingsverzoeken. De procedure bij de
controles op (verborgen) vermogen is :
1.
Het Inlichtingenbureau:
Het Inlichtingenbureau kan beschikken over gegevens van het UWV, de
belastingdienst en het RDW en toetst op basis van vooraf vastgestelde
normen of iemand vermogen (bijv. banksaldo, eigen woning en
voertuig(en) heeft.
2.
Mocht het Inlichtingenbureau het advies geven dat iemand op
basis van vermogen niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan
wordt bij deze persoon aanvullende informatie opgevraagd.
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Nr
77
78

79
80

Omschrijving
p. 87 Welke risico's zijn er niet meer opgenomen in de
begroting 2019 t.o.v. 2018?
p. 89 Wat is de huidige status van de afname
doorverwijzingen (zie punt 7)?

p. 90 Kan toegelicht worden waarom de overige risico's
zoveel hoger zijn dan in begroting 2018?
p. 97 Wat is de status van het bomenbeleidsplan?

81

p. 98 Wat is de verwachte impact van de nieuwe
aanbesteding voor wegen?

82

p. 98 Wat is de actuele status van het beheer- en
onderhoudsplan voor parkeergarages?
p. 99 Wat is de actuele status van het bermenbeheerplan?
p. 100 Wat is de actuele status van het integraal
groenbeleidsplan?
p. 118 Is het te verwachten dat in de nabije toekomst WML
grote investeringen gaat doen en zal aankloppen bij
aandeelhouders?

83
84
85

86

p. 143 Wat is de actuele status van de spoorlijn WeertAntwerpen?

Antwoord
Antwoord volgt.
Voor jeugd zien we vooralsnog een grillig patroon: kleine toename op
sommige percelen, afname op andere. Dit wisselt ook nog per half jaar.
Wel zien we een groei van het CJG. Dit is conform beleid. Aanbieders
van gespecialiseerde zorg geven daarbij ook aan dat zij veel minder
cliënten met een lichte zorgvraag zien; deze worden bediend door het
CJG.
Bij Wmo (nieuwe taken) is de transformatie nog in volle gang. Het kost
tijd voordat het effect hiervan zichtbaar wordt in de instroom van
cliënten in de maatwerkvoorzieningen. Vooralsnog blijft de instroom
stabiel.
Antwoord volgt.
Het Bomenbeleidsplan wordt uiterlijk in februari 2019 ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad.
Op dit moment is de impact heel lastig in te schatten t.o.v. de vorige
aanbesteding van de raamovereenkomst eind 2014. Als we naar de
tendens van losse aanbestedingen van projecten kijken zien we lichte
stijgingen in prijsniveaus. Echter is wel de verwachting dat deze
raamovereenkomst voor 4 jaar weer een erg gewild contract is in de
markt. Dat zien we ook terug in de getoonde belangstelling en aantal
opgevraagde/gedownloade contracten. Verder kunnen we hier op dit
moment gezien het stadium van de lopende aanbesteding geen verdere
informatie over verstrekken.
Antwoord volgt.
Antwoord volgt.
Antwoord volgt.
De Waterleidingmaatschappij Limburg is een zelfstandig openbaar
nutsbedrijf. Toekomstige investeringen zullen binnen de eigen financiële
bedrijfsvoering moeten worden bekostigd en uiteindelijk worden
gecompenseerd door de tarieven die aan de klanten in rekening worden
gebracht. De gemeente Weert als aandeelhouder blijft hier buiten.
De regie ligt bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die in
eerste instantie op zoek moet naar een geïnteresseerde vervoerder.
Vervolgens zullen er door Prorail allerlei technische onderzoeken
moeten plaatsvinden. Waarschijnlijk zal er eind 2018 meer duidelijkheid
zijn over de voortgang van het project.
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Nr
87

Omschrijving
p. 143 (Prio 5)
Dragen ketenpartners ook bij aan deze ICT-infrastructuur?

88

p.144 (Prio 7)
Welke sociale en culturele activiteiten komen er in de
school Altweerterheide en waarom zorgt dit voor
meerkosten t.o.v. reguliere bouw?

Antwoord
Nee, dit is een faciliteit die de gemeente wil gaan gebruiken voor de
samenwerking van de gemeentelijke organisatie met ketenpartners en
ook de (digitale) samenwerking intern ondersteunt.
Harmonierepetities vinden nu al in de school plaats en blijven daar ook
gehuisvest. Daarnaast wordt er ruimte geboden aan kleinschalige
sociaal-culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten voor
ouderen en vergaderingen.
De sociaal-culturele activiteiten vinden zoveel als mogelijk in de
schoolruimtes plaats (multifunctioneel gebruik). In enkele gevallen
zullen deze ruimtes t.b.v. sociaal cultureel vergroot moeten worden
(bijvoorbeeld een vergroting van de speelzaal met 30 m2 voor o.a.
harmonierepetities) of zijn er aanvullend (specifieke) ruimtes nodig
(bijvoorbeeld opslagruimtes). Dit leidt tot meerkosten die redelijkerwijs
niet ten laste van het budget voor onderwijshuisvesting kunnen worden
gebracht.

89

90

91

Vragen fractie CDA d.d. 24 oktober 2018.
Pag. 5 In de eerste rapportage 2018 was het saldo voor de
jaarschijf 2019 € 732.544,--. Het saldo van de
conceptbegroting 2019 is € 37.688,--. Wat is de verklaring
voor het verschil?
Pag. 5 Op deze pagina staat dat de bijstellingen 2018 die
een doorwerking hebben naar 2019 in de conceptbegroting
2019 zijn verwerkt. Kan hiervan een specificatie worden
gegeven?
Pag. 6 Volgens het raadsvoorstel voor de begroting 2019
van de Veiligheidsregio Limburg Noord stijgt de bijdrage
van de gemeente Weert in 2019 met € 126.783 (raad juni).
Volgens de tabel is dit gestegen naar € 211.000,--. Graag
een verklaring.

Antwoord volgt.

Antwoord volgt.

De in het raadsvoorstel genoemde verhoging is de verhoging ten
opzichte van de geraamde bijdrage voor de VLRN voor 2019 in de
begroting 2018 (jaarschijf 2019 van de meerjarenbegroting 2018). De
in de begroting 2018 geraamd bijdrage voor het jaar 2019 was al ca.
€ 84.000,-- hoger dan de geraamde bijdrage voor 2018. Per saldo kom
je dan ten opzichte van de raming 2018 uit op een verschil van
€ 211.000,-- (€ 84.000,-- + € 127.000,--).
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Nr
92

Omschrijving
Graag een verklaring (specificatie) voor de hogere kosten
van parkeergarages. Wat is er gewijzigd waardoor dit in
2019 optreedt?

Antwoord
De redenen voor de verhoging lopen uiteen:
• € 34.448,-- hogere huurlasten parkeergarage Patronaatstr. Dit
als gevolg van een bijstelling. In het verleden was deze huur
namelijk te laag geraamd.
• € 46.570,48 Hogere lasten (schoonmaak) onderhoud
parkeergarages
• € 72.581,-- Hogere OZB lasten en bijdrage VVE parkeergarages.
OZB bijstellingen ontstaan als gevolg van wijzigingen in de OZB
waardering. De VVE bijdragen voor de diverse VVE’s waar de
gemeente met haar parkeergarages in participeert, zijn de
afgelopen jaren gewijzigd o.a. als gevolg van het bijstellen van
de onderhoudsreserveringen door de VVE’s.

93

Waarom is het budget voor de exploitatie van het museum
niet als “tweede tranche” van de prioriteit verhoging
exploitatiebudget museum bij de prioriteiten opgenomen?
De “eerste tranche” was bij de prioriteiten van de begroting
2018.
Wat is de reden voor de lagere lasten voor vergunningen
en controles Wabo?
Pag. 6 Er wordt gesteld dat er € 103.000,-- meer
uitgegeven moet worden door de stijging van
presentiegelden stembureaus, hogere lasten verkiezingen.
Hoeveel wordt er in totaal uitgegeven aan deze post en hoe
hoog is deze stijging procentueel?

De prioriteit van het museum is in de begroting 2018 structureel
toegekend, rekening houdend met een fasering in de bedragen (2018
€ 155.000,-- vanaf 2019 € 310.000,--). Het opnemen van een “tweede
tranche” in de prioriteiten 2019 is hierdoor niet aan de orde.

94
95

De lagere lasten zijn incidenteel en hebben met name betrekking op
inhuur (€ 268.000,--) en wijkunit Laarveld (€ 38.500,--).
In 2019 staan er drie verkiezingen gepland, te weten:
1.
op 20 maart 2019 de gecombineerde Provinciale
Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen;
2.
op 23 mei 2019 de Europese Parlementsverkiezingen.
Voor de organisatie van deze 3 verkiezingen in 2019 is € 170.000,-geraamd.
Met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is een nieuwe
vergoedingsregeling van toepassing, gelijkgesteld aan de
vergoedingsregeling m.b.t. de kermis. Dit om een voldoende groot
(reserve)bestand van stembureauleden te kunnen vormen.
De presentiegelden voor niet-ambtenaren m.b.t. de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 bedroegen ongeveer
€ 30.000,-- (ten laste gebracht van 0030800 Verkiezingen/ 6343007
Presentiegelden). Begroot: € 19.555,--.
De vergoedingen aan ambtenaren verloopt via salarisuitbetaling en
komen niet ten laste van het verkiezingsbudget.
Een verdubbeling van deze kosten (€ 60.000,--) is geraamd voor de
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Nr

96

97

98

99

Omschrijving

De stijging van de bijdrage aan ICT-NML is hoger dan
vermeld in het raadsvoorstel voor de begroting 2019 van
ICT-NML in de raad van mei. Wat is de verklaring voor dit
verschil?
Pag. 6 Voor 2018 wordt een hogere OZB-opbrengst
voorzien van € 186.000,--.Wat is de verklaring en wordt dit
bedrag voor de begroting 2019 gezien als een deel van de
gewenste opbrengst? Of is het de bedoeling dat dit deel
wordt meegeteld in de opbrengst 2018 waarover voor 2019
een procentuele stijging in de begroting wordt opgenomen?
Wat is de verklaring voor het nadeel op kapitaallasten van
€ 1.366.000,--?

Wat is de onderbouwing voor de hogere salariskosten en
prioriteiten personeel (samen € 985.000 in relatie tot het
besluit personele knelpunten in de raad van september?
Zijn dit kosten die in 2019 doorwerken?
Volgens het raadsbesluit zijn de kosten in 2018 per saldo €
678.675 (dus niet € 985.000) en in 2019 € 1.663.350 (en
dus niet € 985.000). Het verband zal mogelijk anders zijn,
maar hoe is ons niet duidelijk. Wat zijn de prioriteiten

Antwoord
presentiegelden van de drie verkiezingen 2019.
De totale hogere lasten van de verkiezingen hebben naast de stijging
van de presentiegelden betrekking op: loonbetalingen en sociale
premies, werkgeversbijdrage IZA en vergoedingen en toeslagen (wkr)
m.b.t. personeel, abonnementen en lidmaatschappen, advertenties en
publicaties, drukwerk (stempassen, stembiljetten en kandidatenlijsten),
onderhoud software, materialen en goederen, huur gebouwen
(vergoedingen stemlokalen) en materieel en overige kosten.
Antwoord volgt.

Antwoord volgt.

Op de kapitaallasten van de investeringen is
er een voordeel van
Dit is gecorrigeerd met:
Nadeel op stelpost Vastgoed door lagere
afschrijving Compl.Poort v. Limburg
Hogere storting in Reserve
Onderwijshuisvesting voor kapitaallasten
(neutraal)
Hogere dekking via Riolering en Reiniging
(neutraal)
Nadeel op rente en aflossing leningen en
rente Grondbedrijf

€ 177.800

-€ 297.400
-€ 460.500
-€ 386.100
-€ 399.800
-€ 1.366.000

Per saldo nadeel van:
De hogere salariskosten van € 650.000,- (pagina 6 van de begroting)
betreft kosten als gevolg van een 5e wethouder en de indexering
salariskosten t.o.v. 2018.
Het bedrag van € 335.000,-- betreft personele prioriteiten en heeft
betrekking op de ambities in het programma “Weert koerst op
verbinding” (zie toelichting pagina 154 van de begroting 2019).
De kosten van de personele knelpunten staan los van de hogere
salariskosten van € 650.000,--.

20

Nr

Omschrijving
personeel in dit verband op pagina 153 en waarom staat de
meerjarige prioriteit strategisch personeelsbeleid (“eerste
tranche” bij de prioriteiten 2018 niet bij de prioriteiten?

100

Aansluiting post prioriteiten en vervangingsinvesteringen
ad € 387.000,-- op de bedragen voor prioriteiten en
vervangingsinvesteringen op blz 141 en 157?

101

Pag. 18 Wat wordt concreet bedoeld met “de ambtelijke
capaciteit moet vanaf 2019 beter aansluiten op de
bestuurlijke ambitie”. M.a.w. waar moet het volgens het
college beter?

102

Pag. 18 Is er in de afgelopen 4 jaren gebleken dat er
onvoldoende niveau is ten aanzien van crisisbeheersing en
in welke vorm ontbrak het aan niveau in deze situaties?
Pag. 18 Welke rol heeft de gemeente bij het aanpakken en
voorkomen van cybercrime, identiteitsvraagstukken en
georganiseerde criminaliteit?
Pag. 18 Versterking positionering Toezicht en Handhaving
Bijzondere Wetten. Wat wordt concreet bedoeld met
“Uitgangspunt is professionele handhaving van een
passende set van regelgeving”? Kunt u hiervan voorbeelden
geven? Wat is de “gewenste” ambitie?

103

104

Antwoord
De hogere kosten 2018 van € 678.675,-- personele knelpunten zijn
incidentele kosten en worden conform het raadsbesluit gedekt uit de
Algemene Reserve en op termijn uit de vrijvallende loonsom a.g.v.
uitstroom AOW en vrijval loonsom maatwerk zoals opgenomen in het
raadbesluit op pagina 5.
De meerjarige fasering prioriteit strategisch personeelsbeleid is op basis
van het besluit 2018 tot gefaseerde invoering structureel opgenomen in
de begroting 2019 en maakt onderdeel uit van de dekking personele
knelpunten zoals opgenomen in het raadsbesluit.
In de begroting wordt voorgesteld de prioriteiten op bladzijde 141 ten
laste te brengen van de Algemene reserve aangezien de inzet van
middelen een tijdelijk karakter heeft ( maximaal 3 jaar). De prioriteiten
op bladzijde 139 en 140 worden ten laste gebracht van het vanuit de
begroting 2018 beschikbare budget voor 2019 van € 323.063,--. De
voorgestelde prioriteiten hebben een overschrijding van € 129.381,-tot gevolg. Het voor vervangingsinvesteringen beschikbare budget van
€ 223.000,-- wordt met € 2.242,-- overschreden.
De ambtelijke capaciteit volstond niet om stadstoezicht op het niveau te
brengen dat reeds in de afgelopen jaren gewenst was. Het ‘meer in de
wijken’ opereren is bijvoorbeeld niet gerealiseerd. Het gebrek aan
ambtelijke capaciteit is als ‘knelpunt’ aangedragen, waarover de Raad
op 26 september reeds unaniem een positief besluit heeft genomen.
Antwoord volgt.

Antwoord volgt.

Professionele handhaving betekent een kwalitatief en kwantitatief
toegerust BOA-team dat handhaaft wat de gemeente gehandhaafd wil
zien (bij de ambitie passende set van regels waarop gehandhaafd
wordt). Voorbeelden zijn: handhaving op drank- en horecawet, meer in
de wijken opereren, weer meer programmatisch/thematisch handhaven
i.p.v. uitsluitend op basis van meldingen; conform het coalitie
programma op het niveau brengen dat de afgelopen jaren feitelijk reeds
gewenst was, maar niet gehaald werd (zie ook antwoord op vraag 91.)
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Nr
105

Omschrijving
Pag. 18 Wat wordt bedoeld met gezamenlijke thema’s bij
het onderdeel evenementen?

106

Pag. 19 Waarom wordt bijna 10% meer gevraagd (€
4.371.000,--) voor openbare orde en veiligheid terwijl er in
2017 “maar” € 3.888.000,-- van de begrootte €
4.003.000,-- benodigd is geweest.
Pag. 20 Is het aantal verwijzingen naar HALT ieder jaar
significant hoger dan het gemiddelde in Limburg of is er
sprake van een eenmalig afwijkend cijfer? Hoe verhoudt
zich het aantal verwijzingen tot het landelijk gemiddelde en
het gemiddelde van gemeenten in dezelfde grootteklasse
als Weert?
Pag. 20 In Weert is kennelijk het aantal diefstallen uit
woningen (gelukkig) lager dan gemiddeld in Limburg. Geldt
dit ook voor de diefstallen uit bijgebouwen en schuurtjes?
Pag. 33 Hier wordt de combinatiefunctionaris benoemd.
Waar is die geraamd in de begroting?

107

108

109

110

Pag. 37 De begroting van het Munttheater is niet sluitend.
Hoe kunnen we hier naar toe werken?

111

Pag. 42 Méér vergroening. Wordt het ook onderhouden? Er
is nu al een flinke achterstand in onderhoud, ook in de
kerkdorpen.

112

Pag. 48 Iedere wijk een eigen eetpunt. Dit hangt samen
met zelfredzaamheid en eenzaamheid. Boshoven heeft dit
niet, terwijl het de wijk is met de grootste vergrijzing. Is
hiervoor ruimte in de begroting en anders zou daarvoor een
bedrag gereserveerd moeten worden?

Antwoord
Waar mogelijk zullen initiatiefnemers van evenementen gefaciliteerd
worden om daarmee meer evenementen mogelijk te maken. Met
gezamenlijke thema’s waarin de gemeente kan ondersteunen wordt
bedoeld die zaken waar een evenementenorganisator en de gemeente
een gezamenlijk belang hebben, bijvoorbeeld veiligheidsplan,
verkeersomleidingen, bewegwijzering e.d.
Antwoord volgt.

Antwoord volgt.

Antwoord volgt.

Het gaat hier om combinatiefunctionarissen an sich (niet om één
specifieke functionaris). Deze zijn alle geraamd in het reguliere budget
voor combinatiefunctionarissen.
Bij de prioriteiten op pagina 45 is de prioriteit ‘Exploitatie Munttheater
(incl. mjop huurdersonderhoud’ opgenomen met een bedrag van
€ 150.000,-- Uit de notitie ‘Analyse financiële situatie Stichting
Munttheater februari 2018’ (Tils 1389) blijkt dat het Munttheater een
structureel exploitatietekort heeft van € 120.000,--. Daarnaast blijkt uit
de geactualiseerde Asset rapportage dat er een structureel tekort is om
het meerjaren huurdersonderhoud goed uit te voeren. Met deze
structurele aanvulling is de exploitatie weer sluitend.
Onderhoud van groenareaal is opgenomen in diverse groenbestekken
met aannemers. Omdat het college de voorkeur geeft aan dynamisch
groenonderhoud, moeten de bestekken hier mogelijk op worden
aangepast.
De kwetsbare ouderen in de wijk Boshoven hebben extra aandacht.
Vanuit Weert KAN (netwerkversterking) wordt een pilot gestart met als
doel een beweging in gang te zetten om aandacht voor elkaar te
hebben en te houden en zo de zelfredzaamheid te bevorderen en
eenzaamheid tegen te gaan. Voor het opstarten van eetpunten zijn tot
nu toe geen bedragen in de begroting gereserveerd.
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Nr
113

Omschrijving
Pag. 48 Overbelaste mantelzorgers: Mantelzorgers zorgen
voor een goede/betere respijtzorg in de gemeente en de
bekendheid daarvan. Hiervoor zou een bedrag
gereserveerd moeten worden.

114

Pag. 50 Jongeren raad wordt na 2019 opgepakt. Als het aan
het CDA ligt al in 2018!
Pag. 55-56
Controle milieustraat. Laten we vooral niet
controleren maar op een andere manier sturen. Afval kan
beter aan huis worden gescheiden bij een andere
afhaalstructuur. We gaan het hebben over heel moeilijk
oplossingen om milieubewust en duurzaam te zijn Dit is
een punt wat nog niet op orde is en ook al heel lang
bekend is.

115

Antwoord
Met het Plan van aanpak Mantelzorgvriendelijk Weert 2018-2022 gaat
Punt Welzijn het gesprek aan met mantelzorgers in Weert. Doel hiervan
is dat de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorgers in beeld
wordt gebracht. Een van de vormen van ondersteuning is respijtzorg. In
de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd met mantelzorgers blijkt dat
de behoefte aan ondersteuning per situatie enorm verschilt. Als
duidelijk is aan welke vorm(en) van respijtzorg behoefte is kan een
inschatting gemaakt worden van de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Antwoord volgt.
Bij het afval scheiden aan huis denken we vooral aan de inzameling van
huishoudelijk afval. De milieustraat wordt door huishoudens vooral
gebruikt voor het wegbrengen van grof afval of van grote hoeveelheden
afval die incidenteel vrijkomen, zoals tuinafval of verbouwingsafval.
Door de toegangscontroles op de milieustraat willen we vooral
voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere gemeenten gebruik
maken van de milieustraat, die enkel bedoeld is voor (en betaald wordt
door) huishoudens van Weert en Nederweert. Er wordt en werd altijd al
gecontroleerd op het juiste gebruik van de containers met het oog op
een goede scheiding op de milieustraat.
Voor het standpunt over een andere afhaalstructuur, zie ook het
antwoord op vraag 75: Restafvalreductie is geen doel op zichzelf voor
Weert. De gemeente Weert heeft een op solidariteit en service gericht
afvalbeleid, met een afvaltarief dat enkel varieert met de
huishoudensgrootte.
Veel gemeenten hechten zwaar aan de kilodoelstellingen in het VANGprogramma. Dat is gericht op het terugdringen van de hoeveelheid
restafval. Vaak gebeurt dit door het invoeren van een financiële prikkel
om zo min mogelijk restafval weg te gooien (Diftar-systematiek) of door
het verminderen van de service op restafval i.c.m. met het verhogen
van de service op stromen als PMD, papier en glas (Omgekeerd
inzamelen). Er is in toenemende mate kritiek op deze kilogerichte
benadering omdat er weinig oog is voor het echte maatschappelijke
effect of de echte milieuwinst. Die laatste blijkt beperkt te zijn in relatie
tot de enorme kosten (CE/TNO, mei 2015 Milieuanalyse Raamakkoord
Verpakkingen blz. 121). Ook wordt een toenemende vervuiling van
recyclebare stromen en van de openbare ruimte in verband gebracht
met het enkel op reductie van restafval gericht gemeentelijke beleid.
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Omschrijving

116

Pag. 66 Wat zijn de oorzaken dat het personeelsbestand de
afgelopen jaren uit balans is geraakt?
Pag. 66 Hoeveel hoger dan het landelijke gemiddelde is het
percentage 60+ en hoeveel lager het aantal 35- ?
Pag. 66 Wat wordt concreet bedoeld met samenwerking
zoeken om krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.
Pag. 66 Bij de speerpunten 2019 staat dat we willen
aansluiten bij MijnOverheid.nl. Dat deden we toch al? Of is
dit nieuw?
Pag. 66 Is er onderzocht of inwoners liever op afspraak of
met een vrije inloop werken bij Publiekszaken en zo ja, wat
zijn daarvan de resultaten?

117
118
119

120

121
122

123
124

Pag. 66 Waarom is de Visie op Dienstverlening niet meer
geactualiseerd na het verstrijken van de looptijd?
Pag. 67 Er wordt gesteld dat de gemeentelijke website
beter moet aansluiten bij de huidige digitale behoeften van
onze inwoners? Wat zijn die behoeften dan? Is hier in
Weert onderzoek naar gedaan?
Pag. 67 Van welke vormen van digitale media wordt op dit
moment gebruik gemaakt?
Pag. 67 Er gaat kennelijk veel veranderen binnen het
vakgebied publiekszaken. Wat gaat er dan concreet
veranderen?

Antwoord
Bovendien heeft Weert een beleid dat inzet op nascheiding van afval
aanvullend aan bronscheiding. Bij nascheiding vindt de sorteerslag bij
onze eindverwerker Attero plaatst. Aldus worden plastic en
drankenkartons die zich nog in het restafval bevinden nagescheiden en
wordt metaal dat zich in het overblijvende restafval bevond uit de
bodemassen van het verbrande afval terug gewonnen.
Antwoord volgt.
Antwoord volgt.
Antwoord volgt.
De voornemens zijn inderdaad al eerder uitgesproken. De voorbereiding
voor aansluiting worden nog in 2018 uitgevoerd. Daadwerkelijke
aansluiting vindt in 2019 plaats.
Aan beide vormen is behoefte. In het stadhuis wordt geheel op afspraak
gewerkt en in Stramproy geldt vrije inloop. Van deze vrije inloop werd
in 2017 door 5359 bezoekers (waarvan 3405 uit Stramproy en 1954 uit
Weert) gebruik gemaakt.
Daarnaast meet de landelijke benchmark Publiekszaken de
klantbeleving van bezoekers. Daaruit blijkt dat zowel het op afspraak
werken alsook de vrije inloop wordt gewaardeerd
Antwoord volgt.
Antwoord volgt.

Antwoord volgt.
De veranderingen binnen Publiekszaken worden momenteel
vormgegeven in de ontwikkelagenda voor de komende drie jaren.
Eerste kwartaal 2019 ligt deze agenda voor.
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Pag. 67 Onder het kopje “efficiënt beheer” wordt gesteld
dat “In het gebruik wordt ingezet op kostendekkende
tarieven” Kan dit ertoe leiden dat vergelijkbare gebruikers
verschillende tarieven moeten betalen?
(gelijkheidsbeginsel)

126

Pag. 68 Bij het thema personeel en organisatie wordt met
name over personeel gesproken. Zijn er ook nog zaken die
raken aan de wijze van organisatie?
Pag. 68 Er wordt gesproken over “Zo laag mogelijke lasten
voor de burgers en bedrijven d.m.v. hanteren van zo laag
mogelijke tarieven”. Hoe verhoudt zich dit tot de
voorgenomen OZB stijging van 1,9%?

127

128
129
130

131

132

133

Pag.69 Personeel en organisatie: Hoe gaat u borgen dat de
kennis binnen de organisatie behouden blijft?
Pag. 71 Wat wordt concreet bedoeld met “Inhaalslag inkoop
en aanbesteding”?
Pag. 71 Wat zijn de waardes in de tabel Beleidsindicatoren
bij vergelijkbare gemeentes als Weert? Wat is de laatste
daadwerkelijke stand van zaken bij deze
beleidsindicatoren?

Pag. 73 Wij zien geen enkele toelichting op de berekening
van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds? Wij
zouden graag de volledige berekening ontvangen.
Pag. 74 Tabel: Belastingen overig wordt begroot op 13
terwijl er in 2017 maar 2 is gerealiseerd. Waarom dan toch
13 begroten, wat is de gedachte daarachter?
Pag. 78 Er wordt gesteld dat de OZB naast het
inflatiepercentage ook een index voor areaaluitbreiding
kent.
Wat is/betekent areaaluitbreiding in de context van
de OZB?

Antwoord
Zodra kostendekkende tarieven van toepassing zijn, wordt ook een
relatie gelegd met het (maatschappelijk) beleid van de gemeente. Waar
van toepassing, worden subsidies ingezet om het verschil tussen
maatschappelijk en kostendekkend tarief af te dekken. Op deze manier
worden gebruikskosten transparant, kan het beheer efficiënt worden
ingericht en blijven de accommodaties toch bereikbaar voor alle
gebruikersgroepen.
Deze toepassing zorgt ervoor dat voor álle gebruikersgroepen gelijke
tarieven gelden. Voor bepaalde gebruikersgroepen is een
(huisvestings)subsidie van toepassing, waarvoor heldere voorwaarden
bepaald worden.
Antwoord volgt.

Het percentage van 1,9% is een samenvoeging van de reguliere index
ter compensatie van loon- en prijsstijgingen van 1,5% voor 2019 en
een stelpost van een hogere opbrengst OZB voor de verwachtte
areaaluitbreidingen ( nieuwe woningen die in 2018 gerealiseerd zijn en
vanaf 2019 in de heffing OZB betrokken worden)
Antwoord volgt.
Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting op deze prioriteit op
bladzijde 149 van de begroting 2019.
Deze beleidsindicatoren worden op basis van het Besluit begroten en
verantwoording (BBV) opgenomen.
Wat de waardes zijn bij vergelijkbare gemeenten zou nog onderzocht
moeten worden. Op dit moment is dit niet beschikbaar. De indicatoren
worden ook bij de jaarrekening opgenomen en dan is er een vergelijk te
maken met werkelijke cijfers t.o.v. de bij de begroting opgenomen
waardes.
Voor een toelichting op de berekening van de algemene uitkering
verwijzen we u naar bijlage 5.
De toename van kosten heeft betrekking op het doorbelasten van
beheerskosten BsGW naar functionele
producten.
Bij de berekening van de opbrengst van de OZB voor 2019 is rekening
gehouden met de nieuw in 2018 gebouwde woningen die vanaf 2019 in
de heffing van de OZB betrokken worden.
Bij de start van het dynamisch begroten bij de begroting 2018 is de
index voor het eerst gebruikt bij de meerjarenbegroting. Op basis van
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136

Omschrijving
Hoe is de areaaluitbreidingsindex berekend zodat
deze op 0,4% uitkomt voor 2019 t/m 2021 en voor 2022
op 0,1%?
Welke indexen voor areaaluitbreiding zijn gebruikt
voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018?
Pag. 79 Tabel belastingen. Precariobelasting in 2017 maar 5
gerealiseerd. Waarom voor 2019 dan 26 begroten? Wat is
de ratio daarachter?
Pag. 80 Wat wordt verstaan onder areaalverhoging en hoe
is het percentage van 0.4% areaalverhoging tot stand
gekomen. Hoe is de areaalverhoging de afgelopen jaren
opgenomen en heeft deze areaalverhoging effect op het
OZB tarief voor de burger?
Pag. 80 De hondenbelasting gaat naar de algemene
middelen. Op zich klopt dit en er hoeft feitelijk geen relatie
te liggen met de hondenoverlast. Toch zou het begrip
hiervoor stijgen als de hondenbezitter er iets van terug ziet
in de vorm van uitlaatterreinen. Deze ontbreken in veel
wijken.

137

Pag. 84 Waarom is het bedrag aan kwijtschelding
rioolheffing in de BGR2019 negatief terwijl alle andere
getallen positief zijn. Ook het totaal is 0 terwijl dat voor de
andere jaren rond de 654 zit. Graag uitleg.

138

Pag. 87 Weert streeft ernaar om het relatieve
weerstandsvermogen in ieder geval groter dan 1 te laten
zijn. Is dat een (landelijke) norm of is dit eerder door de
gemeenteraad vastgesteld? (zie ook tabel op pagina 92)

Antwoord
ervaringscijfers is hierbij dit percentage bepaald.

Op basis van het voorlopig rekeningcijfer en opgave van BsGW is de
raming voor 2018 en 2019 realistisch. Bijstelling van de raming is niet
noodzakelijk.
Zie het antwoord op vraag 123.

In 2013 heeft de gemeenteraad de nota “evaluatie en herijking
hondenpoepbeleid" vastgesteld. In deze nota is opgenomen dat
hondentoiletten en hondenuitlaatterreinen komen te vervallen. De
hondentoiletten zijn inmiddels allemaal verwijderd en ingericht als
openbaar groen. De hondenuitlaatterreinen zijn als ravotterreinen
ingericht. In totaal beschikt de gemeente binnenstedelijk over 41
ravotterreinen. Aanvullend kunnen inwoners honden los en vrij laten
lopen in het buitengebied van de gemeente.
Het in de tabel als negatief gepresenteerde bedrag had als positief
bedrag opgenomen moeten worden. In de eindfase van de opstelling
van de begroting is het negatieve bedrag abusievelijk blijven staan.
Rekening houdend met deze fout in de tabel komt het totaal voor 2019
ook uit op 654.
Het beleid is vastgelegd in de nota “Risicomanagement Gemeente
Weert” en het daarbij behorende addendum. Deze nota en het
addendum zijn door het college vastgesteld, in de auditcommissie
besproken en aan de raad beschikbaar gesteld. In dit beleid is ook de
norm benoemd.
Bij een relatief weerstandsvermogen groter dan 1 is sprake van het
aanwezig zijn van genoeg financiële buffer in de vorm van reserves om
alle risico’s op te kunnen vangen in het geval dat deze inderdaad
opkomen. Als we het over risicomanagement hebben is dit een gezond
uitgangspunt.
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Pag. 88 Risicobedragen. Hoe komen deze tot stand en
worden die nog ergens door / aan getoetst?

140

Pag. 88-89
Er zit nog wel degelijk een risico bij de
jeugdzorg. Volgens een onderzoek van Bureau Berenschot
betaalt 20% van de gemeenten onder de kostprijs van de
gespecialiseerde jeugdzorg. Ook de gemeente Weert. Het
onderzoek belicht slechts één kant. Een nieuw onderzoek
neemt ook de kant van de organisaties mee, zoals de
overhead. Het gevolg zou wel eens kunnen zijn, dat de
kosten hoger worden om een goede zorg te waarborgen.
Pag. 108
Hoe verhoudt duurzame en flexibele inzet
zich tot het borgen van kennis binnen de eigen organisatie?
Pag. 109
Kunnen culturele stichtingen en
verenigingen ook in aanmerking komen voor de btwschade?

141
142

143

Pag. 139
Waarom is bij prioriteit 7 en 12 “p.m.”
geraamd in 2019? Kan hier niet een schatting worden
opgenomen, zodat in ieder geval budgettaire ruimte wordt
vastgelegd? Het zal niemand euvel duiden als de bedragen
bij de daadwerkelijke beschikbaarstelling anders uitpakken.

Antwoord
Het management en het ambtelijk apparaat zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering van het risicomanagement, waarbij het identificeren van
de risico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen de kern vormt.
Toezicht op de uitvoering vindt plaats door het college en door
vaststelling van de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en
de jaarrekening heeft de raad de gelegenheid de controlerende rol uit te
voeren.
Het rapport van Berenschot betreft alleen de onderdelen
jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR). Voor 2019 gaan we
een subsidierelatie aan met de aanbieders van JB en JR. Deze
aanbieders hebben subsidie aangevraagd tegen onze tarieven
(aanbieders accepteren dus onze tarieven voor 2019). Voor 2020 en
verder gaan we samen met deze aanbieders een onderzoek opstarten
naar reële tarieven.
Antwoord volgt.
De BTW maatregel heeft specifiek betrekking op de zogenaamde
sportvrijstelling en raakt alleen stichtingen en verenigingen zonder
winstoogmerk in de amateursport. De BTW regels en richtlijnen die
betrekking hebben op culturele stichtingen en verenigingen worden met
het wetsvoorstel over de sportvrijstelling niet gewijzigd.
De prioriteiten zijn PM geraamd omdat er onvoldoende zicht is op de
investeringskosten. Als we de kosten nu zouden moeten inschatten,
levert dit op:
Prioriteit 7 (kindcentrum Altweerterheide): de sociaal culturele
component waarop de prioriteit betrekking heeft, is in het vastgestelde
Programma van Eisen ruimtelijk vertaald naar 104 unieke vierkante
meters. Op basis van een grove inschatting van het investeringsbedrag
per vierkante à € 1.700,-- (inclusief BTW) zou deze prioriteit op €
176.800,-- geraamd kunnen worden. Het bedrag wordt vooralsnog
inclusief BTW geraamd omdat de exacte BTW consequenties bij de
verdere uitwerking bekeken moeten worden.
Prioriteit 12 (Open Club Boshoven): Voor de herinrichting van
sportpark Boshoven is op 5 september door de Open Club een
schetsontwerp gepresenteerd op het sprekersplein. Op basis van
kengetallen is berekend dat de uitvoering hiervan een investering
vraagt van € 3,1 miljoen. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd over
een periode van 4 à 5 jaren. Fase 1 en 2 kunnen in 2019 starten en
vergen een gezamenlijke investering van € 1,1 miljoen. Het
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144

Pag. 139/140
en 18 lezen?

145

Pag. 141
Citymarketing: Het lijkt ons niet dat dit in
2021 volledig stopt.

146

147

148

Hoe moeten we de bedragen bij nummer 1

Vragen fractie Weert Lokaal d.d. 24 oktober 2018.
Programma 3 blz. 29 en programma 4 blz. 34
Arbeidsmarkt-agenda / betere aansluiting MBO
Arbeidsmarkt.
Komt er binnen deze arbeidsmarktagenda ook zicht op de
nodige arbeidskrachten op de middellange termijn met
andere woorden een arbeidsmarkt-visie. Dit om zodoende
ook gerichte afspraken te kunnen maken voor de langere
termijn? Denk hierbij aan MBO en ondernemers, maar ook
aan de eventuele toekomstige behoefte aan
arbeidsmigranten.
Programma 3 blz. 29 Vitale binnenstad.
Wat is het doel van een interactief digitaal portaal voor de
binnenstad en wat wordt de inhoud?

Blz. 31 Vestigingen in Weert 15-64 jr. aantal 137,1 gaat
dit over inwoners en zo ja is dit inclusief het AZC.

Antwoord
schetsontwerp wordt op dit moment nader uitgewerkt in een definitief
ontwerp met fasering. Op basis daarvan wordt een exactere financiële
raming per begrotingsjaar opgezet.
Bij de prioriteiten 1 en 18 is zichtbaar gemaakt dat er een cumulatief
effect is bij deze activiteiten. De investeringen om de kleine
verkeersknelpunten op te lossen hebben een jaarlast van € 11.000,-tot gevolg. In 2020 komen nieuwe investeringen aan bod die ook weer
nieuwe lasten tot gevolg hebben. Voor 2020 lopen de lasten vanuit het
jaar 2019 nog door en worden die dus verhoogd met de lasten die
ontstaan door de nieuwe investeringen. Dit effect werkt door in de
meerjarenramingen.
Dit is ook van toepassing voor de prioriteit Minder steen, meer groen.
In de begroting wordt nu ermee rekening gehouden dat door de aanleg
van meer groen ook hogere budgetten voor onderhoud nodig zijn.
Dit is een terechte constatering.

We gaan op lokaal niveau de verbinding maken tussen overheid,
ondernemers en onderwijs. Hiermee moeten enerzijds zoveel mogelijk
mensen aan het werk worden geholpen en anderzijds de kansen worden
benut om structureel een sterkere economische concurrentiepositie
veilig te stellen. Het streven is te komen tot een gezamenlijke agenda
met stakeholders uit de werkvelden. Hiervoor gaan we in eerste
instantie het gesprek aan met partijen. Insteek is de behoefte van het
bedrijfsleven, waar de banen worden gecreëerd. Bedoeling is een
praktische insteek, en niet om een arbeidsmarktvisie op te stellen. Uit
de gesprekken zal blijken welke onderwerpen actueel zijn en op welke
manier we aan een agenda invulling kunnen geven.
Doel: de herijking van de beheervisie binnenstad (vastgesteld in 2013
en aan actualisatie toe) in een andere, digitale vorm. In deze portal kan
een gebruiker/initiatiefnemer in de binnenstad doelgericht informatie
krijgen over mogelijkheden en onmogelijkheden in de openbare ruimte
aan de hand van het actuele beleid. Dit kan bijv. gaan over een
evenement, uitstallingen, reclame, terrassen, ambulante handel.
De beleidsindicator is opgenomen als onderdeel van de verplicht bij de
programma’s op te nemen indicatoren. Het betreft inderdaad inwoners.
De gegevens worden gebaseerd op de basisregistratie
persoonsgegevens en op grond hiervan zijn ook de registraties AZC hier
bij betrokken.
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Programma 4 blz. 34
Graag uitleg over het afstoten van het Kwadrant. Gaat deze
school sluiten, wordt deze verplaatst of ondergebracht bij
andere scholen binnen het Weertse?

Antwoord
Het oude gedeelte van het Kwadrant (Thornstraat) wordt afgestoten.
Dit betekent niet dat het onderwijs zoals gegeven op deze locatie
verdwijnt. LVO zal het onderwijs zoals gegeven op de Thornstraat
voortzetten en onderzoekt op dit moment binnen de eigen organisatie
welke locaties daarvoor in aanmerking komen. De locaties beperken
zich tot Het College en Philips van Horne.

Betere aansluiting MBO/arbeidsmarkt zie vraag 1.

Zie het antwoord op de eerste vraag van WL: programma 3 blz 29 (nr.
147)
Antwoord volgt.

Programma 6 blz. 47
Zorg en ondersteuning.
Het woord “ontschotting” roept vragen op.
Vooral waar het gaat om ontschotting tussen de 3D’s én
met werk en onderwijs en cultuur.
Ontschotting gaat meestal over budgetten inzetten over de
beleidsterreinen heen. Niet geheel duidelijk is hoe dit te
bewerkstelligen is met onderwijs en cultuur. Kunt u hier
voorbeelden van geven?
Blz. 48 + 49 Sociale samenhang en arbeidsparticipatie
alinea: “Iedereen die daartoe in staat is draagt bij….. etc.
en: Inwoners hebben een groter sociaal netwerk,
Hoge ambitie: Is deze realistisch? Welke instrumenten
zetten we hierbij in? ( privacy)

Sinds 2015 zijn we aan de slag met de voor ons nieuwe zorgtaken in
het sociale domein. Daarbij was de focus eerst vooral gericht op het
continueren van zorg, zodat niemand buiten de boot zou vallen.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van
het aanbod aan maatwerkvoorzieningen. Parallel daaraan wordt nu
gekeken naar de algemene voorzieningen, die ondersteunend kunnen
zijn aan wat mensen zelf en met hun netwerk kunnen regelen.
De transformatie van het sociaal domein vraagt om een ander
samenspel tussen overheid, zorgaanbieders en inwoners. De ambities
zijn hoog. In de praktijk zal de komende jaren moeten blijken waar en
hoe we daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op de processen in de
samenleving.
Het verbeteren van sociale samenhang komt onder meer tot uitdrukking
in de opdracht aan Punt Welzijn (samenlevingsopbouw). De
maatregelen ter bevordering van arbeidsparticipatie zijn vastgelegd in
bestaand (arbeidsmarkt)beleid.
Maatregelen die worden ingezet voor het vergroten van het sociale
netwerk zijn bijvoorbeeld ‘Sociale netwerkversterking’ van het
Algemeen Maatschappelijk Werk of het Maatjesproject van Punt Welzijn.
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152

Blz. 52
Beleidsindicatoren: % achterstand leerlingen en %
werkloze jongeren. Indicatoren zijn van 2012. Zijn deze
cijfers nooit meer geactualiseerd? Hoe komt dit?
Jongeren met delict voor de rechter indicator is van 2015.
Wat is de actuele stand?

153

Blz.136 financiële analyse Uitkeringen bijstand;
De uitkeringslasten worden op basis van de afname in 2018
lager geraamd. Het succes werd voor een groot deel
behaald door meer dan 50 plaatsingen bij VDL. Hier
vervallen 1000 banen. Nieuwe plaatsingen aldaar zijn
voorlopig van de baan. Komen de afgelopen geplaatsten
weer terug in het uitkeringsbestand?

154

Programma 7 blz. 54/58
Het woordje “volksgezondheid’ in de titel van het
programma roept vragen op.
Welke activiteiten met betrekking tot de volksgezondheid
worden in dit programma bedoeld en waar vinden we die
terug?

Antwoord
Voor wat betreft ‘privacy’: wij houden ons aan de daartoe vastgestelde
wet- en regelgeving.
Deze beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven vanuit de
landelijke voorschriften voor het opstellen van een gemeentebegroting.
Om gemeenten te ontlasten worden deze cijfers beschikbaar gesteld via
www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers die daar staan zijn de meest
actuele cijfers die beschikbaar zijn. Zoals aangegeven in het
programma “Weert koerst op verbinding” gaan we deze raadsperiode
aan de slag met het sturen op maatschappelijke effecten. Het sturen op
(meetbare) effecten in het sociaal domein is geen sinecure. Bovendien
is het noodzakelijk om onze visie op diverse beleidsterreinen beter dan
tot nu toe te vertalen in strategische doelen, operationele doelen,
activiteiten, verwachte resultaten en indicatoren. In 2017 is hier binnen
het sociaal domein al op beperkte schaal mee geëxperimenteerd. Het
breder invoeren van sturen op effecten is deze bestuursperiode een
belangrijk speerpunt.
Weert heeft circa 50 bijstandsgerechtigden geplaatst bij VDL. De helft
hiervan heeft een vaste aanstelling bij VDL. Als we er vanuit gaan dat
men na 3x 6 maanden een vaste aanstelling krijgt, dan zouden alleen
de mensen die na 1 mei 2017 zijn ingestroomd bij VDL een kans van
ontslag lopen. Dat zouden dan 25 mensen zijn. Hiervan hebben zich al
4 mensen weer teruggemeld voor de uitkering. Met name statushouders
die in de nachtdienst zaten. Het gaat in totaal dus om een groep van ca.
20 mensen, waarvan we niet zeker weten of ze nog bij VDL werken en
of ze wellicht toch al een vaste aanstelling hebben. Bij ontslag volgt dan
eerst mogelijk nog WW en we weten dat de uitzendbureaus bezig zijn
met herplaatsing van deze mensen. Vooralsnog keren zij nu niet terug
in de uitkering. Het Werkgeversservicepunt (WSP) Roermond en Werk.
Kom trekken hier samen in op om dit te voorkomen en hebben daar ook
overleg over met het UWV.
Een gezond milieu heeft zijn weerslag op de volksgezondheid in het
algemeen. Hierbij moet gedacht worden aan activiteiten zoals de
wettelijke taken die de GGD uitvoert.

Gezien de lasten die begroot worden op blz. 58 voor de
komende 2 jaar en de jaarrekening 2017 (niet benoemd in
deze jaarrekening) Graag uitleg hierover.
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Programma 9 blz. 71
Prioriteiten: onderzoek openstelling publiekszaken
102.000,- euro Pilot.
Is dit bedrag inclusief personeelskosten? Zo nee wat houdt
de Pilot in.
Gemeentefonds sociaal domein zie vraag 153.
Gemeentefonds: integratie van de WMO gelden naar de
algemene uitkering. Hoe borgen we de reserves van het
sociaal domein?

Reserves huisvesting onderwijs: Waarom is het
rentevoordeel eenmalig ten gunste van de algemene
middelen gebracht? Waarvoor wordt dit geld ingezet?

Vragen fractie D66 d.d. 24 oktober 2018.
Blz. 6 In de tabel staat bij PR 9 Nadeel vastgoed (excl.
Voordeel kapitaallasten) van 1.327.000
En bij Div. Per saldo nadeel op kapitaallasten 1.366.000.
Hoe moeten we dit lezen? Moeten beide getallen worden
opgeteld om op het totaal nadeel vastgoed uit te komen?
Blz. 30 Onder het kopje aandachtspunten staat dat er in
2019 een tussenevaluatie van Keyport komt. Hoe zit het
met de evaluatie van SML die in het verleden door de
burgemeester is toegezegd? Wanneer kunnen we die
verwachten? We zien hier niets over in de begroting staan.
Ook niet op pagina 119.
Blz. 44 In de tabel “Wat mag het kosten” staat bij lasten:
media 1.261.
Wat valt onder dit budget/waar wordt dit voor ingezet?

Antwoord
De uitvoering van de pilot kost € 102.000 per jaar. De consequenties
van de pilot worden in een raadsvoorstel in kaart gebracht, zodat een
weloverwogen besluit genomen kan worden.

M.b.t. de integratie van de gelden in de algemene uitkering: er wordt
o.b.v. maatstaven berekend welk bedrag in de algemene uitkering
beschikbaar is voor de betreffende taken. Dit bedrag is het beschikbare
begrotingsbudget voor deze taken. Hierbij wordt uitgegaan van
budgettaire neutraliteit. Voor zover het beschikbare budget niet
toereikend is voor de geraamde lasten vindt aanwending van de reserve
sociaal domein plaats. In het geval van een “overschot” wordt het
bedrag toegevoegd aan de reserve. Conform de in 2018 geactualiseerde
nota reserves en voorzieningen wordt de reserve sociaal domein
vooralsnog in stand gehouden om schommelingen in de lasten en baten
van het sociaal domein op te vangen.
Hiervoor is gekozen om het begrotingssaldo 2019 eenmalig te ontzien.
Dit geld is niet te linken aan een specifieke inzet. Ook na deze inzet van
de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs zijn de middelen
voldoende om de lasten van toekomstige investeringen in huisvesting te
kunnen opvangen.

Nee, het nadeel kapitaallasten geeft het bedrag voor de gehele
begroting weer. Kortheidshalve wordt verwezen naar het antwoord op
vraag 145.

Antwoord volgt.

Zie antwoord op vraag 24 en bijlage 2.
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Blz. 70 In de tabel mutaties reserves staat bij Algemene
reserve R1000 voor Goodwill BSGW 101.000 opgenomen.
Waar is dit voor en uit welk besluit komt dit voort?

162

Blz. 132 Onder programma 6 staat een onttrekking uit de
reserve sociaal domein R2158 van 386.520 voor 2019 (en
dit bedrag loopt tot 2021 op). Is dit een tekort op de
maatwerkvoorzieningen die vallen onder Wmo oud? En wat
betekent dit voor het verloop (de hoogte) van de reserve
sociaal domein? Waarom wordt er niet voor gekozen om
het budget Wmo oud op te hogen?

163

Blz. 143 en verder m.b.t. prioriteiten:
Prio 3: spoorlijn Weert-Antwerpen
In de begroting en ook bij het kopje wat willen we
bereiken” staat dat de gezamenlijke lobby doorgaat. Bij
“wat mag het kosten” is er voor 2019 al een bedrag
opgenomen voor de elektrificatie. Wat gaan we nu in 2019
doen? Lobbyen of al uitvoering geven aan de elektrificatie
van de spoorlijn? Als er niet wordt gestart met de
elektrificatie hoeft er ook geen 65.000 te worden
opgenomen in 2019.

164

Prio 5: gedeelde werkomgeving
Waarom kost dit geld? De infrastructuur is er al.

Antwoord
De storting van het bedrag van € 101.000,-- is een direct gevolg van de
overgang van de heffing en invordering van de gemeentelijke
belastingen naar de BSGW. Hierbij werd een bedrag aan goodwill van in
totaal € 505.000,-- afgesproken. Het bedrag wordt gedurende 5 jaar
aan de BSGW betaald. Op grond van de voorschriften moet echter het
volledig bedrag ten laste worden gebracht van het dienstjaar waarin de
verplichting tot betalen ontstaat terwijl er in dit geval sprake is van een
gefaseerde betaling. De verplichting is daarom volledig ten laste van de
Algemene Reserve gebracht. In feite als een soort voorfinanciering. In
de begroting wordt nu tot en met 2020 deze voorfinanciering vanuit de
exploitatie “afgelost” ten gunste van de Algemene Reserve door middel
van een jaarlijks bedrag van € 101.000,--.
Het klopt dat dit hogere uitgaven op de “oude” Wmo taken betreft. Dit
betekent dat de reserve sociaal domein voor deze bedragen
aangesproken wordt. Wat dit uiteindelijk betekent voor het saldo van de
reserve is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de gerealiseerde
uitgaven voor Wmo nieuwe taken, jeugd en participatie algemeen t.o.v.
de raming. Bij het opstellen van de begroting 2019 is ervan uitgegaan
dat het (toekomstige) saldo van de reserve voldoende is om deze
bedragen op te vangen. Hierbij is rekening gehouden met claims die
o.b.v. eerdere besluitvorming al op deze reserve rusten.
Er is gekozen voor aanwending van de reserve om het begrotingssaldo
gedurende 3 jaar te ontzien.
Antwoord volgt.

Antwoord volgt.
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Nr
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166

167

168

Omschrijving
Prio 16: upgrade landmeetkundige Leicaapparatuur
Upgrade van de apparatuur van GEO-medewerkers (i.v.m.
werkzaamheden voor BGT etc.). Alles wat met topografie te
maken heeft, valt toch ook onder een
samenwerking/hebben wij uitbesteed. Waarom moet Weert
dan de apparatuur bekostigen?
Prio 24: bijdrage parkmanagement
Bij “wat mag het kosten” staat dat de vraag naar middelen
conform planning en budgettering in het businessplan 3.2
is. Is dit businessplan al voor de raad beschikbaar of komt
dat bij het voorstel (wat nog volgt omdat het een
vetgedrukte prioriteit is)?
Prio 26: pilot openstelling publiekszaken
Er wordt aangegeven dat het bedrag van 103.000 ook
bedoeld is voor kosten voor bereikbaarheid van
ICT/systemen. De mogelijkheid om gebruik te maken van
systemen is toch niet gekoppeld aan dagen/werkdagen?

Prio 39: klimaatadaptatiemaatregelen
Het gaat om een investering tussen de 24 en 30 miljoen
over 30 jaar. Een deel is in het GRP gedekt maar omdat de
opgave groot is mag ervan uitgegaan worden dat hiervoor
bij de berekening van de rioolheffing niet helemaal in
voorzien is. Waarom niet? Deze moet toch kostendekkend
zijn? Waarom wordt dit niet meegenomen in de rioolheffing
maar wordt er een apart bedrag van 200.000 gevraagd via
de prioriteiten?

Antwoord
De landmeetkundige medewerkers zijn inclusief materieel gedetacheerd
naar de EC GEO samenwerking. Bij detachering blijft het personeel in
dienst van de gemeente Weert en is het materieel nog steeds ons
eigendom. (De apparatuur die gebruikt wordt is al weer van 2015 en
wordt met deze uitbreiding langer inzetbaar).

Antwoord volgt.

De ICT systemen van publiekszaken hebben een onderhoudscontract
voor het verhelpen van storingen die kunnen optreden. Bij een storing
blokkeert het aanvraagproces en wordt een beroep gedaan op de
leverancier volgens het onderhoudscontract om de storing in het
specifieke ICT systeem te verhelpen. Momenteel wordt deze dienst van
maandag t/m vrijdag bij de leveranciers afgenomen en niet in het
weekend. Een zaterdagopenstelling betekent dus uitbreiding van het
contract en dat kost geld.
De investering tussen de 24 en 30 miljoen is gebaseerd op de
resultaten van de klimaatstresstest die onlangs is uitgevoerd. Validatie
van de gegevens moet nog plaatsvinden.
Het is verstandig om alvast een bedrag op te nemen om bij projecten
uit het GRP aanvullende klimaatadaptieve maatregelen te kunnen
nemen. Deze maatregelen zijn niet per definitie direct te relateren aan
de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en
grondwatermaatregelen vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet.
Klimaatadaptieve maatregelen zijn meer omvattend en hebben naast
het voorkomen van wateroverlast ook betrekking op het voorkomen van
droogte en hittestress.
De verdeling van de kosten over deze onderdelen moet nog worden
bepaald. Dit wordt meegenomen bij de evaluatie van het GRP. Op dat
moment is bekend welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing.
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Nr
169

Omschrijving
Prio 40: experiment OG service ruimte
Het gaat om een vraagwijzer plus. Waarom kan de huidige
vraagwijzer deze rol niet vervullen en moet er een nieuw
servicepunt/loket bij komen? En hoe kunnen 2
medewerkers ervoor zorgen dat vier afdelingen integraal
gaan samenwerken? Wat gaan zij daarvoor doen? En is
schaal 8 reëel als deze twee medewerkers alle vragen mbt
de omgevingswet moeten kunnen beantwoorden en de
nazorg leveren?

170

Prio 44: Formatie uitvoering programma
Om de ambities uit te voeren is er formatie nodig. Wij
weten nu niet wat we krijgen, alleen dat het € 335.000,-kost. Kan er een specificatie van het bedrag per functie
verstrekt worden zodat duidelijk is hoeveel capaciteit
waarvoor wordt ingezet? Waarom is er formatie nodig voor
de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt? Dit is toch al
regulier beleid (triple Helix)? En zitten er geen dubbelingen
in? Bij prioriteit 40 wordt ook 2 fte gevraagd voor een
betere dienstverlening en bij Prio 44 nog een keer.

171

172

Vervallen prio: bouwhistorisch onderzoek
Aldenborg/Paterskerk.
Waarom is deze prioriteit vervallen?
Blz. 156 vervangingsinvesteringen
4. computerapparatuur raadsleden. Waarom wordt hier pas
vanaf 2022 een bedrag opgenomen? Worden deze niet
afgeschreven in de komende jaren? Of zijn de huidige ipads al in een keer afgeschreven?

Antwoord
Vraagwijzer heeft betrekking op het sociale domein en het
Service.Ruimte op het fysieke domein. Beide domeinen hebben hun
eigen taken, werkzaamheden en dynamiek en kunnen daarom niet
worden gecombineerd. Het Service.Ruimte gaat werkzaamheden
verrichten voor 3 afdelingen binnen het fysieke domein. Bemensing
vindt plaats door de inzet van bestaande medewerkers, bijvoorbeeld uit
het KCC, maar ook vanuit de overige betrokken afdelingen. Besteding
van het in de begroting opgenomen bedrag van € 100.000,00 is gericht
op het aanvullen van capaciteit (al dan niet via inhuur) die vanuit de
afdeling ingezet wordt in het Service.Ruimte. Er wordt voor gezorgd dat
binnen het Service.Ruimte diverse disciplines zijn vertegenwoordigd
met medewerkers op verschillende niveaus.
Prioriteit 44 heeft betrekking op gewenste c.q. noodzakelijke uitbreiding
van formatie om in voldoende mate gesteld te zijn voor de uitdagingen
vanwege duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Prioriteit nr. 40 heeft betrekking op menskracht ten behoeve van het bij
wijze van experiment op zetten van het Service.Ruimte gericht op een
verdere verbetering en professionalisering van de dienstverlening.
Wat betreft de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt: voor de sturing van
het proces vanuit de gemeente hebben we voldoende beleidscapaciteit,
we hebben wel extra capaciteit nodig voor de verdere uitwerking en
facilitering van de arbeidsmarktagenda. Iemand die vanuit het
onderwijsveld en de werkgevers werkt en vooral tactisch en
operationeel aan de slag gaat.
Met dit budget kan de formatie als volgt uitgebreid worden :
Biodiversiteit en duurzaamheid 1 fte
Programmamanager dienstverlening 1fte
Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 0,5 fte
Veiligheidscoördinator evenementen 1 fte
De prioriteit is niet meer opgenomen in de lijst omdat ervan uit wordt
gegaan dat binnen de reguliere begroting er voldoende budgetten
beschikbaar zijn om dit onderzoek mogelijk te maken.
Computerapparatuur wordt in 4 jaar afgeschreven. De nu door de raad
in gebruik zijnde i-pads zijn in 2022 afgeschreven en in de begroting
2019 wordt er rekening mee gehouden dat er dan een nieuw krediet
voor vervanging van de i-pads nodig is. Met de lasten van deze
investering wordt in de meerjarenraming al rekening gehouden.
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173

174

175
176
177

178

179

Omschrijving
Vragen commissie Samenleving en Inwoners 23
oktober 2018
De cie. vraagt inzicht in de hoofdlijnen van de diverse
subsidiestromen. Wat is het subsidiebedrag, wat is het
doel, hoe draagt subsidiëring bij aan het bereiken van de
gemeentelijke doelstellingen op het specifieke
beleidsterrein en hoe wordt de controle hierop vorm
gegeven.

Vragen commissie Ruimte en Economie 24 oktober
2018
Op bladzijde 56 staat dat er een landbouwvisie opgesteld
gaat worden. Waarom een afzonderlijke landbouwvisie als
er ook al een structuurvisie is?
Welke kosten zijn gemoeid met de uitvoering van
biodiversiteit of ligt er hierbij een relatie met prioriteit 38 ?
Voor de VRI’s wordt aangesloten op een externe centrale.
Wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn ?
Op bladzijde 99 staat dat de duikers weer vrij gezet worden
terwijl het streven er juist op gericht is om water meer op
te vangen en niet snel af te laten vloeien ?

Hoe is het onderhoud van de recreatieve fietsroutes
geregeld? Zijn de budgetten die voorheen bij de afdeling
OCSW beschikbaar waren nog steeds ergens in de
begroting verwerkt ?
Vragen commissie Middelen en Bestuur 25 oktober
2018
Waarom hebben de sporthalbeheerders nog geen eigen
dienstauto? Dit heeft een tijdje op de plank gelegen en nu
wordt in de begroting van 2019 aangegeven dat deze
prioriteit vervalt (pagina 142). De mannen moeten of de
dienstwagen van facilitair lenen of met hun eigen fiets of
auto op en neer naar de sporthallen. Indien ze geen

Antwoord

Het doel van subsidieverstrekking en hoe subsidiëring bijdraagt aan het
bereiken van de gemeentelijke doelstellingen op specifieke
beleidsterreinen, is benoemd / vastgelegd in de nota ‘herziening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017’ die in november 2016 door
de gemeenteraad is vastgesteld. De bij deze nota horende bijlagennota
geeft inzicht in de subsidiegrondslagen / subsidiebedragen die worden
betaald.
Controle vindt plaats bij uitvoering van de subsidieverlening / vaststelling aan de betreffende organisaties.

Antwoord volgt.

Antwoord volgt.
Antwoord volgt.
Momenteel is het slotensysteem er niet op ingericht om water
gecontroleerd minder snel af te laten vloeien.
Het huidige slotensysteem is zo ingericht dat het water zoveel mogelijk
wordt verdeeld over de beschikbare sloten c.q. buffercapaciteit. Als de
duikers (gedeeltelijk) verstopt zijn betekent dit dat het water zich niet
kan verdelen en dus niet alle buffercapaciteit kan worden benut. Dit kan
leiden tot overlast op plekken waar het water niet weg kan.
Antwoord volgt.

Op dit moment maken de sporthalbeheerders gebruik van eigen
vervoer. Zij ontvangen hiervoor een kilometervergoeding. Daarnaast
wordt gedeeld gebruik gemaakt van de bodewagen. Dit gebruik is de
afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan, omdat de
bodewagen ook door anderen wordt gebruikt. Vanuit de sporthallen is
de huidige wijze van gedeeld gebruik dan ook geen oplossing meer.
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Omschrijving
dienstauto krijgen, wat wordt dan het vervangende
alternatief?

180

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer
Hoeveel fte inhuur wordt er momenteel in de ambtelijke
organisatie ingezet? Welk deel daarvan wordt ingezet
binnen de formatieruimte?
Wat is de verhouding tussen tijdelijke/incidentele inhuur
voor kortdurende kennisvergaring en structurele inhuur
Betreft de incidentele inhuur deskundigheid die op langere
termijn niet nodig is
Beleidsbegroting
Pag. 76
Op basis van de beschikbare analyse is er door de
gemeente geen vennootschapsbelasting te betalen over de
jaren 2016 en 2017. De belastingdienst houdt de
afstemming van de dossiers momenteel echter tegen.
Wat zijn de risico’s voor deze begroting indien de
belastingdienst wel gaat invorderen.

181

182

183

Er wordt nog inzicht gegeven hoe het raadsbesluit over de
knelpunten van september en eventuele personele
gevolgen uit de 2e tussenrapportage zijn verwerkt in de
begroting 2019
Verdere toelichting op de besteding van prioriteit 44
personele ambitie van € 335.000,--

Antwoord
Daarom is de prioriteit ingebracht. Nu deze is komen te vervallen, wordt
nagedacht over welke alternatieven er zijn. Er is een werkgroep
geformeerd om te bezien welke behoefte er organisatie breed ligt aan
dienstwagens. Deze werkgroep bereidt een voorstel voor.
Antwoord volgt.

De aangifte vennootschapsbelasting is gebaseerd op “fiscaal pleitbare“
standpunten.
Omdat de belastingdienst nog niet gereageerd heeft op deze aangiftes
bestaat er nog een financieel risico dat we niet kunnen kwantificeren.
We gaan echter uit van een gering risico omdat de grondexploitatie als
belangrijkste economische activiteit buiten de heffing van Vpb valt.
Alleen ophalen van bedrijfsafval zal binnen de Vpb vallen en naar
verwachting tot een bedrag van € 5.900,-- aan heffing tot gevolg
hebben.

Antwoord volgt.

Antwoord volgt.
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Vragen raadsleden en commissies 2e tussenrapportage 2018
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2

3

4

Omschrijving
Vragen informatiebijeenkomst/Auditcommissie 9 oktober
Prog2: Kapitaallasten vastgoed (blz 9);
Tekst: Verder is er een extra afschrijving van € 103.644
(nadeel) over de restant boekwaarde 2018 van Beekstraat 38
in verband met verkoop.
Vraag: welke verkoop betreft dit ?
Prog. 5: Bestuursondersteuning B&W (blz. 12);
Tekst: Als gevolg van diverse lopende zaken wordt het budget
voor rechts- en deskundige advisering eenmalig met €
100.000 verhoogd.
Vraag: welke lopende zaken betreffen dit c.q. graag een
specificatie.
Raadsvoorstel: In het raadvoorstel staat bij de paragraaf
Financiële gevolgen bij de bijstelling buigbudgetten een
positief bedrag van € 85.971 dit moet een negatief bedrag
c.q. - € 85.971 zijn.
Er wordt gevraagd of een overzicht van de oninbare
debiteuren in het geheime kastje gelegd kan worden.

Antwoord

Dit betreft de verkoop van één appartement aan de Beekstraat 38.

Bij een aantal personele (ontslag-) situaties hebben wij externe
expertise moeten inhuren.
Daarmee hebben we langslepende juridische kwesties en rechtszaken
kunnen voorkomen.

Voor de agenda van de raadsbehandeling op 7 november is de juiste
versie aangeleverd.

In het kader van privacywetgeving kan deze informatie niet worden
verstrekt.
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Omschrijving
Vragen commissie Samenleving en Inwoners 23
oktober 2018
In de rapportage Kiezen met Visie wordt ingegaan op de
taakstelling Rick. Was het ontstaan van de frictiekosten niet
van te voren in te schatten.

Naar aanleiding van de rapportage Kiezen met Visie: Hoe is
de verhuizing van het Rick in de begroting 2019 verwerkt in
relatie met verkoop Muntcomplex en leegstand van
gemeentelijk eigendom in het Muntcomplex.

Antwoord

In het traject Kiezen met Visie is aan Rick een structurele
bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 300.000,--, gefaseerd te
bereiken in 2 stappen.
Stap 1: met ingang van 01-01-2017 € 100.000,--,
Stap 2: met ingang van 01-01-2018 aanvullend € 200.000,-Uitgangspunt was om deze bezuinigingsopdracht maximaal te realiseren
door de verlaging van de huisvestingskosten en niet ten koste te laten
gaan van de inhoud van de dienstverlening.
Met de verhuizing naar het pand aan de Wilhelminasingel slaagt Rick er
in om met ingang van 01-01-2019 structureel € 300.000,-- te
bezuinigen. Het proces om te komen tot nieuwe huisvesting heeft
langer geduurd dan voorzien was waardoor het nieuwe pand pas met
ingang van 1 september 2018 in gebruik genomen werd. Deze
vertraging is de oorzaak van de frictiekosten. Dit was vooraf niet in te
schatten. (zie ook B&W besluit DJ-22153).
Bij het opstellen van de begroting is geanticipeerd op de verkoop door
het niet volledig opnemen van de exploitatielasten in 2019. De verkoop
moet echter nog plaatsvinden, waardoor op dit moment nog niet kan
worden bepaald welke opbrengsten hieruit gegenereerd kunnen
worden.

Vragen commissie Ruimte en Economie 24 oktober
2018
Vragen commissie Middelen en Bestuur 25 oktober
2018
7

Mutatie P5 Jacob van Horne jaar: is het een aanpassing van
de raming of en bijstelling op basis van de werkelijke
uitgaven.

Antwoord volgt.
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