
ovERzrcHT urrvoERrNc EN FrNANcrËtE GEVOLGEN AANvAARDE MorrEs KADERNoTA zozo pER pRoGRAMMA

Financiële gevolgen indien
van toepassing

Nu nog niet bekend, volgt bij de
Kadernota 2021.

In het voorstel worden de
financiële gevolgen inzichtelijk
gemaakt. De inschatting is dat er
ca. € 100.000 nodig is.

Geen

Uitvoering

De nota waaraan gerefereerd wordt
is al (geamendeerd) in 2Ot7 door de
Gemeenteraad vastgesteld.
Letterlijk doen wat hier staat kan
dus niet. Met hetgeen de
verantwoordelij k portefeuillehouder
tijdens de Raadsvergadering al
gezegd heeft, gaan we onverkort
verder. Als de tellingen/ metingen
uitgevoerd zijn wordt samen met
een extern bureau een analyse
m.b.t. maatregelen voor de
(middel-) lange termijn gemaakt en
in kaart gebracht. De kosten worden
dan ook in beeld gebracht. In de 2e
helft van 2019 komt meer
duidelijkheid over de maatregelen in
samenhang met de kosten welke
dan begin 2020 verwerkt worden in
de kadernota 2O21.
Er komt een voorstel in het derde
kwartaal van 2019.

In overleg met team Communicatie
wordt zo spoedig mogelijk vervolg
gegeven aan deze motie.

Addictum

Het verbeteren van de (fiets)oversteek
St. Luciastraat - Ringbaan Noord op te
nemen in de nota'Inventarisatie
Knelpunten Ringbanenstelsel 2017'.

Voor de begroting 2020 met een
onderbouwd voorstel te komen voor de
plaatsing van laadpalen en de kosten
hiervan ten behoeve van het eigen
wagenpark.
Meer bekendheid te geven aan de locatie
van oplaadpunten voor zowel fietsen als
auto's in Weert en deze actief te
promoten op onze eigen website.
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Hierdoor stijgt de jaarlast voor
2020 met € 3.150.

Geen

Niet van toepassing. Uitvoerirç
door inzet bestaande middelen
en subsidiegelden uit regeling
spoftakkoord.

In 2020

Dit past in de planning voor 2Ot9;
motie is uitvoerbaar.

- Er wordt een lokaal sportakkoord
uitgewerkt met de diverse
stakeholders op het gebied van
sport en bewegen. Het
ondersteunen van en stimuleren tot
samenwerking tussen
sportverenigingen past binnen het
thema'vitale sport- en
beweegaanbieders'. Aan dit thema
willen we nadrukkelijk uitwerking
geven. Na de zomervakantie wordt
een sportformateur ingezet om
gesprekken met verenigingen te
voeren. ZiÍ kunnen dan aangeven

Het opwaarderen van de PDV-locatie
Moesdijk niet in 2 jaren te realiseren,
maar dit in 1 keer en gelijktijdig uit te
voeren na de oprichtinq van de BIZ;

- uiterlijk eind 2019 een voorstel voor
een regeling voor experimenteerruimte
aan de raad voor te leggen zodat de
regeling per 1 januari 2O2O ingaat en
initiatieven kunnen worden
ingediend;
- de regels hiervoor zo eenvoudig en
laagdrempelig mogelijk te maken. De
regeling voor het "Lefbudget" dient
daarvoor als voorbeeld ;
- te onderzoeken op welke wijze
samenwerking/ cofinanciering met de
Provincie moqeliik is.

- Bij het ondersteunen van en stimuleren
tot samenwerking tussen
sportverenigingen de mogelijkheden van
het Nationale Sportakkoord en de
Regelingen Lokale
S po rta kkoo rd e n spo rtform ateu r
en -uitvoeringsbudget uit te werken;
- Bij het ondersteunen van en stimuleren
tot samenwerking tussen
sportverenigingen de
combinatiefunctionaris breder in te
zetten voor zover dit nog niet gebeurt;
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- Kan binnen resterende
middelen versterking
centrumfunctie worden
opgevangen, let wel, niet
helemaal gevoteerd door raad
- Prioriteit onderzoek
Stationsstraat/La n gpoo rt €
15.000.
- Prioriteit onderzoek
Collegeplein € 15.000

welke zaken zij willen oppakken en
welke ondersteuning zij hierbij nodig
hebben.

- Binnen de uitvoering van het
sportakkoord wordt voldoende
personele capaciteit ingezet voor het
ondersteunen van verenigingen. Op
basis van de inventarisatie die de
formateur doet, wordt beoordeeld
aan welke ondersteuning behoefte
is. Vervolgens werken we uit hoe we
dit kunnen invullen. Diverse
partners kunnen hieraan een
bijdrage leveren (bestaande
capaciteit gemeente en Punt
Welzijn, Rabobank, sportbonden
etc.). Indien nodig is ook de inzet
van een extra
combinatiefunctionaris een optie.
- Kasteelsingel: het voorstel is om
dit te koppelen aan de
visieontwikkeling voor het stadspark
dat thans loopt (dus nog in 2019)
en dit te financieren uit het
restbud get versterkin g

centrumfunctie. Dit wordt zo
voorgesteld bij behandeling
raadsvoorstel over visie in
commissie op 19-6.
- Onderzoek herinrichting
Stationsstraat/Langpoort, kosten €
15.000,-, hiervoor is geen dekking
en dient prioriteit te worden
aangemaakt.
- Onderzoek vergroening
Collegeplein, kosten € 15.000,-,
hiervoor is geen dekking en dient
prioriteit te worden aanqemaakt.

- In de begroting 2020 een onderzoek
op te nemen voor de herinrichting van
de
omgeving rond het Stadspark-
Kasteelsingel en de herinrichting en
vergroen ing van de Stationsstraat-
Langpoort;
- Te onderzoeken of en hoe een
vergroening van het Collegeplein
mogelijk is en de raad hiervoor een plan
te presenteren op een nader te bepalen
tijdstip.

MvdHV.M.5 Stadspolen
Stadspark en
Stationsstraat
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Vierde kwartaal 2019 wordt
gestart met het opstellen van het
nieuwe cultuurbeleid, medio
2020 weten we pas of er voor
2021 financiële gevolgen zijn.
Voor 2020 geen financiële
gevolgen

Aan het onderzoek zijn geen
financiële gevolgen verbonden

Geen financiële gevolgen

Wij stellen voor om dit beleid te
integreren in het nieuwe
cultuurbeleid 2O2L en verder.

Deze motie is uitvoerbaar. Er wordt
nog bezien wanneer, maar in (de
loop van) 2020 is wat ambtelijke
inzet betreft haalbaar.

Voor- en nadelen van het eventueel
garant staan voor leningen kunnen
alleen per casus beoordeeld worden
V/e zullen een korte notitie maken
met algemene aandachtspunten.

- beleid te ontwikkelen om invulling te
geven aan'kunst in de openbare
ruimte';
- de expertise van Weerter kunstenaars
hierbij te betrekken en waar
mogelijk ook een link te leggen met
kunstenaars uit zusterstad Hangzhou
(Yuhano):

- Bij de verdere uitwerking van beleids-
en actieplannen voor opvang en
integratie van
vergunninghouders de mogelijkheden
van Social Impact Bonds te
onderzoeken;
- Bij de verdere uitwerking van beleids-
en actieplannen om meer mensen aan
het werk te krijgen, c.q. te laten
participeren de mogelijkheden van Social
Impact Bonds te onderzoek;

1. Voor de begroting 2020 te
onderzoeken wat de voor- en nadelen
c.q. kansen en bedreigingen zijn van het
garant staan voor leningen voor
coöperatieve duu rzame projecten voor
de gemeente Weert.
2. Hierbij ook te kijken hoe revenuen
van dergelijke afspraken in de Weerter
economie ingezet kunnen worden voor
duurzame doeleinden.
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V.M.12 Kunstwerken in de
stad

PROGRAMMA 6 Zorg
inkomen en participatie

VI.M.3 Social Impact
Bonds
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Volksgezondheid en
milieu

VII.M.1 BNG leningen
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Afhankelijk van de te maken
keuzes kan dekking plaatsvinden
vanuit de reguliere budgetten of
moet aanvullend geld worden
gevraagd.

Geen directe gevolgen. Kan wel
gevolgen hebben voor het
weerstandsvermogen i.v.m. de
inzet van de algemene reserye.

Inzet reeds bestaande middelen
zal de druk op het
prioriteitenbudget doen
afnemen.

We zullen inwoners die een balkon
hebben meenemen in het proces dat
leidt tot bewustwording rondom het
thema biodiversiteit. Het vergroenen
van een balkon is daar een middel
voor. In het kader van operatie
steenbreek zullen we acties
organiseren en we nemen dit
onderwerp hierin mee.

De herijking van de "nota Reserves
en Voorzieningen" zal in het
voorjaar van 2020 uitgevoerd
worden. Het oormerken van een
deel van de algemene reserve voor
duurzaamheid en energieneutraliteit
zal hierbii betrokken worden.
Inzet van bestaande middelen om
nieuwe beleid mogelijk te maken zal
in de begrotin gsvoorbereid ing
beoordeeld worden.

Met een voorstel te komen waarin er ook
voor inwoners met een balkon
vergroening van hun omgeving mogelijk
wordt gemaakt;

- De nota reserves en voorzieningen te
herijken in het voorjaar 2O2O
- Een deel van de algemene reserve te
oormerken voor duurzaamheid,
energietransitie en energieneutraliteit in
2040.

- In de Begroting 2O2O zoveel mogelijk
nieuw beleid te financieren door het
laten vervallen van oud beleid;
- In de resterende jaren van deze
bestuursperiode (2021 en 2022) nieuw
beleid te financieren met de reguliere
middelen in de begroting;
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VII.M.3 Vergroenen
balkons

PROGRAMMA 9
Middelen, bestuur en
algemeen beheer

IX.M.2 Duurzaamheid,
energietransitie en
energieneutraliteit in 2040

IX.M.3 Nieuw voor oud
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Er is geen zicht op het aantal
vrijwilligers dat gebruik maakt
van de betaalde
pa rkeervoorzieningen in Weert
wanneer zij deelnemen aan een
be lei Csvoorbereidende
bijeenkomst. Het voorstel is om
jaarlijks 300 uitrijkaarten à
€ 5,00 te reserveren voor
vrijwilligers. In totaal een bedrag
van € 1.500,-. In dit geval is dus
geen rekening gehouden met de
derving van de
parkeerinkomsten door het
verstrekken van gratis
uitrijkaarten.

Deze nieuv,re regeling wordt
opgenomen in de beleidsregels voor
het verlenen van
parkeervergu n ningen,
parkeerabonnementen en
arrangementen in 2020. Deze regels
worden door het college
vastgesteld. In de nieuwe regeling is
het belangrijk om de categorie
'vrijwilligers' dusdanig te
specificeren dat overige vrijwilligers
die actief zijn in de binnenstad hier
geen aanspraak op kunnen doen.
Het tarief € 0,- per uitrijkaart voor
vrijwilligers wordt opgenomen in de
tarieventabel parkeerbelastin gen
2020. De tarieventabel wordt
vastqesteld door de gemeenteraad.

1. Een regeling op te stellen waarbij
vrijwilligers die door de gemeente
worden uitgenodigd om als stakeholders
deel te nemen aan
be leidsvoorbereidende bijeen komsten
een vrije uitrijkaart ter beschikking
worden gesteld voor de garage van het
stadhuis;
2. Bij de begrotingsbehandeling van
2020 hiervoor in de begroting financiële
ruimte voor te maken.
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Algemene
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vrijwilligers
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