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Vragen raad en commissie begroting 2022

Nr. Omschrijving Antwoord
Vragen Raadsleden 
13 oktober 2021 
VVD 

1 P 7 Totaalbudget prof instellingen, vrijwilligers or’s Het budget voor de professionele instellingen (zie ook vraag 50) bedraagt 
€ 6.083.000,-. 
De gemeente Weert verstrekt jaarlijks ca. € 950.000,- aan subsidie aan 
vrijwilligersorganisaties (op structurele of incidentele basis). De 
subsidiegrondslagen zijn vastgelegd in de subsidieverordening en 
bijbehorende subsidieregelingen.

2 P 9 L/B in 2023 fors lager? Naast een divers aantal factoren is een belangrijke reden het komen te 
vervallen van diverse aanwendingen van met name de algemene reserve. 
Op basis van prioriteiten afwegingen in de afgelopen jaren zijn lasten met 
een tijdelijk karakter gedekt door aanwending van de algemene reserve. 
Deze komen vanaf 2023 niet meer op en hebben zowel voor de lasten en 
de baten (in de vorm van de aanwending van de reserve) een daling tot 
gevolg. Voor detailinformatie van de mutaties op de reserves wordt 
verwezen naar het overzicht vanaf bladzijde 129 in de begroting 2022. 

5 P 47 Bomenplan Prov. Limburg naast 720 bomen 
Weert?

De gemeente Weert plant iedere dag een boom, de provincie verdubbelt dit 
aantal. Waarna we op een totaal van 720 bomen komen.

6 P 68 Normalisering opleiding en vorming tot 1,8% van 
loonsom. Wordt € 601.000, -. Dan totaal loonsom 
Weert ca € 33,4 mln.?

De totale loonsom inclusief bestuur (brutoloon, werkkostenregeling (WKR) 
en werkgeverslasten) bedraagt voor 2022 € 31,9 miljoen. (Zie ook 
bladzijde 133 van de begroting).

9 P 72 Waarom is Rioolheffing op 0% gezet terwijl 
minimaal prijsindex nodig is? Staat ook in eerder 
raadsvoorstel 

Dit is op basis van het vastgesteld GRP en de afspraken die daarin 
vastliggen met betrekking tot de tarieven en het moment waarop 
indexering van toepassing is. 

12 P 94 GRP 2017-2021 met twee jaar verlengd. Elders in 
B2022 2020-2027, zie pg 126

Op pagina 126 wordt in de tabel verwezen naar (cf. GRP 2020-2026). 
Hiermee wordt bedoeld het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 2020-
2026 dat onderdeel uitmaakt van het door de gemeenteraad vastgesteld 
GRP 2017-2021 (pagina 94) dat met twee jaar is verlengd.
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14 oktober 2021
DUS Weert

16 P 8: De besparing op de onverharde wegen in het 
buitengebied (€ 45.000,-) kan die voor andere 
doeleinden in het openbaar gebied worden ingezet. 
Bijvoorbeeld beter groenonderhoud of vervanging.

Bij de maatregelen om te komen tot een sluitende begroting is voorgesteld 
om te bezuinigen op het onderhoud van de onverharde wegen in het 
buitengebied. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van deze wegen.
Het is vanuit het budgetrecht aan de gemeenteraad een besluit te nemen 
over de bestemming van het betreffende bedrag. Echter als men alsnog 
zou besluiten om deze middelen elders in te zetten zoals groenonderhoud 
of vervanging, is er niet langer sprake van een bezuiniging.

20 De passantenhaven is al een aantal jaren vrij van 
liggeld en andere kosten. Vanaf 2022 weer liggelden 
gaan heffen en opnieuw een havenmeester die tevens 
het onderhoud van de openbare ruimte tot 
taakverdeling heeft, aanstellen. Wat zijn dan de 
kosten?

Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is nader onderzoek 
nodig. 
Voor de beeldvorming: een formatieplaats op het niveau van 
havenmeester kost ± €50.000,- per jaar voor een fulltime dienstverband.  

P15: Graag uitleg over de streefwaarde om in 2023 
totaal 4000 woningen te hebben met minimaal een B 
label terwijl dit in 2022 staat op 2000 woningen. Met 
andere woorden: Hoe denkt u deze streefwaarde te 
realiseren?

21

Weert is energieneutraal in 2040 staat genoemd op 
p15. Zowel in de raad als door de wethouders is de 
afgelopen tijd gemeld dat dit een streven is en geen 
dogma. Bent u bereid het woordje 'streven' in de tekst 
van de begroting op te nemen?

De pagina’s 13-15 zijn bedoeld als voorbeeld voor de mogelijke presentatie 
van de techniek van Sturen op Effecten in de begroting 2023. De 
doelenboom van de energietransitie zoals deze in de raad is gepresenteerd 
is hierbij als voorbeeld genomen. Voor deze pagina’s is de presentatie cf. 
Sturen op effecten belangrijker dan de gepresenteerde inhoudelijke data. 
Deze zijn hier als voorbeeld bedoeld.

P25: Om de positionering van Weert via citymarketing 
tot een succes te maken is het van belang dat de 
gemeente schoon, heel en veilig is en blijft. Kan dit 
binnen de huidige budgetten worden gerealiseerd met 
inachtneming van de voorgestelde bezuiniging op het 
openbaar gebied (p7)?

De bezuiniging heeft betrekking op onderhoud aan doodlopende wegen 
waaraan geen of weinig woningen liggen of onverharde wegen. 

Het kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte ligt vast in de 
concessieovereenkomst met Renewi. Met de keuze voor Citymarketing/ 
Centrummanagement veranderen deze niveaus niet. 

22

Het programma economie en promotie bevat geen 
middelen voor activiteiten/evenementen in de 
binnenstad. Gaat de gemeente nog middelen 
beschikbaar stellen hiervoor?

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of er middelen voor 
evenementen beschikbaar worden gesteld.
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23 P26: Wat wordt bedoeld met een -werkende- 

citymarketingorganisatie?
Een citymarketingorganisatie die is opgericht, zichtbaar is en die werkt aan 
het activiteitenplan (dit wordt momenteel voorbereid).

P27: BIZ vastgoed bestaat niet meer. Welke invloed 
gaat dit hebben op de winkelleegstand in Weert?

De stimuleringsregeling (nieuwvestiging van detailhandel, horeca, 
dienstverlening in het centrum) welke door Stichting Streetwise is 
opgesteld werd gefinancierd door de BIZ-V. Door het wegvallen van de 
BIZ-V vervalt deze stimuleringsregeling in 2022. (Startende) ondernemers 
in het centrum van Weert worden in 2022 nog door Stichting Streetwise 
begeleid.  

24

Hoe hoog was de bijdrage van BIZ-vastgoed en welke 
invloed heeft de beëindiging op de ontwikkeling van 
citymarketing?

De jaarlijkse bijdrage van de BIZ-V aan Centrummanagement was 
€ 5.000,-.
Dit heeft geen invloed op de ontwikkeling van citymarketing.

25 P29: Het is blijkbaar moeilijk om nieuwe 
onderwijsvormen te stimuleren. Er zijn te weinig 
aanvragen. Is het te overwegen om te stoppen met 
deze regeling?

De experimenteerregeling is bedoeld voor het vergroten van de 
initiatiefrijkheid in en binnen het onderwijs. De regeling kent 2 
verschillende onderdelen: nieuwe initiatieven (vanuit leerlingen, docenten 
of ouders) en nieuwe onderwijsvormen.
Bij het stichten van een nieuwe school komt veel bij kijken en worden er 
veel eisen/voorwaarden aan gesteld, vandaar dat daarvoor (waarschijnlijk) 
weinig/geen aanvragen binnenkomen voor nieuwe onderwijsvormen. 
De aanvragen voor nieuwe initiatieven zijn ook minder dan gehoopt en 
verwacht. Door corona lag de urgentie op het zo goed mogelijk door de 
hectische periode komen. Nu de scholen weer open zijn, kan de regeling 
opnieuw onder de aandacht gebracht worden.

P33: Kunt u enkele concrete voorbeelden geven van 
de resultaten en de toegevoegde waarde van 
Stadslab0495? 

Concrete voorbeelden: Project Activering Creatief Talent is opgezet, 
Leerlab0495 van Gilde Opleidingen is in Weert opgezet en de Week van het 
Park is georganiseerd. Verschillende creatieven en cultuurmakers zijn 
betrokken bij ruimtelijke en sociale vraagstukken. Binnen het budget van 
Cultuurroute 2024 is € 80.000,- per jaar gereserveerd voor de 
projectleider, materiaal en activiteitenkosten van Stadslab0495. 
Een uitgebreide evaluatie ontvangt u na 9 november via de TILS-lijst. Dit is 
conform de toezegging op de motie 70171 n.a.v. vaststelling Cultuurbeleid 
‘Cultuurroute 2024’.

26

Hoeveel geld is hiermee gemoeid? De tekst op pagina 
33 is namelijk nogal abstract geformuleerd.

Binnen het budget van Cultuurroute 2024 is € 80.000,- per jaar 
gereserveerd voor de projectleider, materiaal- en activiteitenkosten van 
Stadslab0495. Het Stadslab is er in de afgelopen jaren in geslaagd diverse 
subsidies aan te vragen bij onder andere het Rijk en Stimuleringsfonds 
voor Creatieve Industrie. In totaal gaat het om een bedrag van € 87.000,- 
aan subsidies verdeeld over twee jaar.
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27 P 26: Wat zijn de concrete resultaten van het 

bedrijvenloket? En waaruit bestaan de lasten en 
waaruit de baten?

Dit betreft het organiseren van de weekmarkt, uitgifte van standplaatsen 
en verhuur van sloopplaatsen aan de Roevenpeelweg. Lasten en baten 
hebben hier betrekking op, inclusief de verrekening van de salarissen op 
de betreffende taakvelden. Ook vindt binnen deze post de verrekening van 
de BIZ-en plaats.

28 P 35: Specificatie van de post openbaar groen en 
openluchtrecreatie (lasten)?

Zie bijlage 1 Openbaar groen en openluchtrecreatie.

P 42: Verwacht u meer aanvragen in het kader van 
WMO-maatwerk? 

Voor de financiële analyse bij de cijfers op pagina 42 wordt verwezen naar 
pagina 142 van de begroting. 
In de (meerjaren)begroting is er inderdaad vanuit gegaan dat het aantal 
cliënten begeleiding en hulp bij het huishouden nog beperkt stijgt en 
vervolgens stabiliseert. De afgelopen jaren is het aantal cliënten gegroeid, 
maar de mate van groei neemt af. Voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen 
en woonvoorzieningen is uitgegaan van gelijkblijvende aantallen op basis 
van gemiddelden van afgelopen jaren. Omdat de ontwikkeling van het 
aantal cliënten niet vooraf precies in te schatten is, is dit als risico in de 
begroting opgenomen.

31

Waar is dit op gebaseerd? Deze aanname is voornamelijk gebaseerd op de trendcijfers van afgelopen 
jaren en eerste maanden van 2021.

P 46: Minder restafval realiseren door medewerking 
van huishoudens te vragen/stimuleren.
Hoe denkt men dit te bewerkstelligen?

De huishoudens hebben de mogelijkheid om GFT, papier, glas, textiel en 
zo’n 25 milieustraatstromen gescheiden aan te bieden. PMD wordt na-
gescheiden uit het restafval. Op dit moment onderzoeken we de precieze 
hoeveelheden en de samenstelling van het restafval om na te gaan of er 
“technische” knoppen zijn om aan te draaien. Een ander belangrijke knop 
is die van communicatie/educatie/participatie: is de huidige 
afvalinzameling voldoende bekend bij de huishoudens, zijn er zaken waar 
men tegenaan loopt, hebben de inwoners suggesties voor verbeteringen?

33

Denkt men na over actieve maatregelen om het 
consumptiegedrag terug te dringen?

Naast de hierboven bedoelde maatregelen aan de “achterkant” zijn er ook 
maatregelen aan de “voorkant” denkbaar: wat je niet aanschaft, hoef je 
ook niet weg te gooien. Nu zijn we als gemeente terughoudend in al te 
dwingende maatregelen; de voorkeur gaat (vooralsnog) uit naar 
sensibiliseren.

34 P 47: Kunt u de begrippen -eerlijk, kansrijk, groen- in 
de het kader van de energietransitie nader duiden c.q. 

Voor de duiding van deze begrippen wordt verwezen naar blz. 10 (eerlijk) 
11 (kansrijk) en 12 (groen) van de Weerter Routekaart Energietransitie, 
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betekenis geven? Met andere woorden wanneer is een 
project/initiatief eerlijk, kansrijk en groen?

zoals deze op 9 juli 2020 is vastgesteld.
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-
en-Economie/2020/23-juni/19:30/19-Weerter-Routekaart-
Energietransitie.pdf

35 P 48: De energietransitie is naast een technische met 
name een sociaal maatschappelijke opgave. Waarom is 
deze niet genoemd bij de doelen en resultaten?

De sociaal maatschappelijke kant zit wel degelijk verankerd in de doelen. 
Kernwaarden en doelen dienen ook in samenhang te worden gezien. 
Bijvoorbeeld de keuze om komende jaren niet te richten op het 
overstappen van aardgas, maar te focussen op energiebesparing heeft tot 
gevolg dat woningen verbeterd worden (energetisch, maar ook in comfort 
en waarde). Lagere energierekening voor iedereen. De doelstelling voor 
mobiliteit is vertaald uit de mobiliteitsvisie, die zich behalve op energie ook 
richt andere sociaal maatschappelijke thema’s (bijvoorbeeld gezondheid). 
De uitwerking van het doel om zonneweides in Weert te realiseren is 
gekoppeld aan het ondersteunen van agrariërs, het verbeteren van 
biodiversiteit en het vergroten van de energieonafhankelijkheid en lokaal 
verdienmodel (coöperatief). Met stelligheid wordt beweerd dat onze 
routekaart juist vanuit sociaal maatschappelijk perspectief is ontwikkeld en 
de techniek als ondersteuning wordt gebruikt.

40 P 58: Optimale digitale dienstverlening.
Geldt het optimaliseren van de dienstverlening ook 
voor de fysieke dienstverlening aan het loket/balie in 
het stadhuis?

Ja, dit geldt ook voor de dienstverlening aan de balie in het stadhuis. We 
zijn dan ook erg blij met de klanttevredenheidscores die we daar boeken, 
maar blijven continu op zoek naar verbeteringen

42 P 67: Graag een specificatie van inhuur specifieke 
deskundigen, opleiding en vorming, overige overhead.

Zie bijlage 2 Specificatie van inhuur specifieke deskundigen.

P 77: Toenemende trend in kwijtscheldingen.
Waardoor kan dit worden verklaard of wat is hiervan 
de oorzaak?

Dit is indexering en bij stijgende afvalstoffenheffing ook stijgende 
kwijtschelding.

43

Zijn er agv. Corona (nog) sterkere toenames te 
verwachten?

Kan niet worden uitgesloten maar er zijn op dit moment nog geen 
indicaties dat hierdoor met een sterke toename rekening moet worden 
gehouden.

44 P 179: Tafeltje dekje subsidie € 24.200,-. Hoeveel 
deelnemers zijn er nog. Specificatie van de subsidie?

Aantal deelnemers per 1.1.2021 is: 49 deelnemers (28 man en 21 vrouw).
Het subsidiebedrag wordt grotendeels (ruim 60%) besteed aan kosten die 
de vrijwilligers maken (o.a. vervoer). Ruim 20% van de subsidie wordt 
besteed aan administratie kosten (o.a. accountant). Ruim 15% van de 
subsidie wordt besteed aan ‘overige kosten’.

48 P 143: Wat doen de Toegangsteams? Hiermee worden bedoeld: de regisseurs Wmo, de participatie regisseurs, 

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/23-juni/19:30/19-Weerter-Routekaart-Energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/23-juni/19:30/19-Weerter-Routekaart-Energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/23-juni/19:30/19-Weerter-Routekaart-Energietransitie.pdf


6

Nr. Omschrijving Antwoord
de regisseurs schulddienstverlening, de medewerkers van De Vraagwijzer 
en de consulenten van het CJG. In de begroting 2022 worden zij genoemd 
in relatie tot het project Onafhankelijke Cliëntondersteuning omdat dit 
project moet leiden tot een grotere bekendheid van de mogelijkheid van 
cliëntondersteuning en een beter inzicht in de beschikbare voorzieningen 
(sociale kaart). De toegangsteams hebben hierbij een belangrijke rol.

Ter info:
Op pagina 143 van de begroting 2022 staat de volgende tekst:
Toegangsteams
In 2021 is in de 1e tussenrapportage 2021 een subsidiebedrag van het 
ministerie van VWS van € 148.000,- geraamd voor deelproject 1 van het 
koplopersproject cliëntondersteuning. Tegenover deze baten staan 
geraamde lasten van € 148.000,-. (Zie lasten).

20 oktober 2021
D66
Pagina 7
Welke organisaties vallen allemaal onder de 
professionele instellingen? 

De taakstelling in de meerjarenbegroting is bedoeld voor de volgende 
professionele instellingen: Punt Welzijn, Zwembad de IJzeren Man, 
Munttheater, Bibliocenter, RICK en Muziekcentrum De Bosuil. 

50

Welke organisaties vallen onder 
vrijwilligersorganisaties? Graag een opsomming of 
verwijzing naar waar te vinden.

Hieronder vallen alle sportverenigingen, zang- en operetteverenigingen, 
toneelverenigingen, schutterijen, instrumentale muziekverenigingen, 
dansverenigingen, ouderenorganisaties, vrouwenverenigingen, 
scoutingorganisaties, kindervakantiewerkorganisaties, beheerorganisaties 
van wijkaccommodaties en wijk- en dorpsraden die subsidie krijgen van de 
gemeente Weert.

51 PRO1
Pagina 17: Cybercrime: op welke manier wordt of met 
wie wordt dit gedaan en kan worden toegelicht hoe dit 
vorm krijgt? 

Cybercrime staat in het Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2019 – 2022 
opgenomen als een van de speerpunten. 
Dat wil zeggen dat zowel de gemeente Nederweert als Leudal betrokken 
zijn. Om dit thema aan te kunnen vliegen zijn partners als politie en OM 
belangrijke spelers. 
Daarnaast is er binnen de provincie een ambtelijke taskforce gestart 
bestaande uit verschillende gemeentes uit Nood- en Zuid-Limburg en 
politie, om te bezien hoe dit thema integraal benaderd kan worden, 
aangezien het thema niet gebonden is aan gemeentelijke grenzen. 
Daarnaast is het streven om middels burgerparticipatie de burger te 
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betrekken bij de aanpak.

52 PRO2
Pagina 19: Spoorverbinding Hamont -Weert. Is er 
sprake van een toekomstige ontwikkeling naar 
goederenvervoer op dit traject?

Het activeren van lijn 19 (personenvervoer) leidt niet tot reactivering van 
het goederenvervoer (3RX) op deze lijn. Dit is expliciet ook mede door 
Provincie Limburg aangegeven.  

54 PRO5
Pagina 34: Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor: 
“Er is ruimte voor experiment, talentontwikkeling en 
lef” met als resultaat nieuwe culturele initiatieven 
binnen kaders culturele innovatie. En aan welke 
voorwaarden moet worden voldaan? 

Binnen het totale budget voor de uitvoering van Cultuurroute 2024 is 
jaarlijks € 40.000,- gereserveerd voor culturele waarden, innovatie en lef. 
In het cultuurbeleid is vastgesteld dat initiatieven moeten bijdragen aan de 
volgende pijlers: diversiteit, innovatie en lef, talenontwikkeling en/of 
cultuureducatie zoals omschreven in de Cultuurroute 2024.

55 Pagina 89: kengetallen: solvabiliteit gaat richting 
kritisch. Wat is nodig om dit op normaal/ goed te 
krijgen?

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat 
is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de 
solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen
vermogen als percentage van het balanstotaal. Als normaal wordt een ratio 
tussen de 30% en 80% beschouwd. Voorzichtigheid is geboden bij een 
ratio tussen de 20-30%. De solvabiliteitsratio bedraagt in 2022 30,33%. 
Door enerzijds de afname van het eigen vermogen met circa € 3,5 miljoen 
en anderzijds de toename van de vaste schuld door aantrekken van een 
geldlening in 2022 voor investeringen neemt de ratio in de jaren daarna af 
tot 28,09%. Het feitelijke verloop van de ratio zal beïnvloed worden door 
het werkelijke investeringstempo en de ontwikkeling van het eigen 
vermogen of wel de reserves. Een hoge schuldquote en een lage 
solvabiliteitsratio gaan vaak hand in hand. De solvabiliteitsratio zit net 
boven de kritische bandbreedte van 20-30%. Beneden de 20% valt de 
ratio in de klasse risicovol. Het landelijk gemiddelde bedraagt 30%. 
Tegenover de schulden van de gemeente staat een behoorlijk eigen 
vermogen. Het meerjaren beeld laat een licht dalende solvabiliteitsquote 
zien. Zolang de schulden van de gemeente sneller dalen dan het eigen 
vermogen, zal de solvabiliteit verbeteren. Indien het eigen vermogen 
sneller slinkt dan de schulden, zal de solvabiliteitsratio naar de kritische 
grens bewegen.

De kengetallen bepalen in onderlinge samenhang hoe risicovol het 
financiële beleid is dat gevoerd wordt. Voor deze beoordeling worden de 
signaleringswaarden volgens het provinciaal toezicht als leidraad genomen.  
Uit deze beoordeling komt voor Weert de categorie “neutraal” en “minst 
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risicovol”. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bladzijde 
92 van de begroting 2022.

19 oktober 2021
VVD

57 Regelmatig staat in B2022 inzet vrijwilligers. Gelet op 
tekort aan vrijwilligers en vooruitkijkend daling 
in aantal, vergrijzing: als inzet vrijwilligers niet 
mogelijk is, wie pakt dan de taken, activiteiten op?

Vrijwilligers worden ingezet voor taken die geen verdringing op de 
arbeidsmarkt veroorzaken. Hierbij moet gedacht worden aan 
voorbereidend werk voor tentoonstellingen, assistentie bij restauratie van 
objecten, rondleiden van groepen, beschrijven van documenten. Deze 
taken vervallen als het tekort aan vrijwilligers structureel wordt. Dat heeft 
impact op de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld het museum en het 
gemeentearchief, maar raakt niet aan de kerntaken. Er zou wel een 
discussie moeten worden gevoerd over de aard en omvang van de 
dienstverlening indien de vrijwilligers wegvallen.

58 P 33 Doelen Museum W? Wie bepaalt, museum of 
gemeente?

De raad is verantwoordelijk voor de kaders, die inhoudelijk en financieel 
zijn vastgesteld in de museumvisie. Het college is verantwoordelijk voor de 
uitvoering, vastgelegd in het bedrijfsplan en vertaald in de jaarlijkse 
begroting. De museumorganisatie voert vervolgens uit.

59 P 34 Ondersteuning initiatieven sociaal gebruik 
openbare ruimte. Wat als vrijwilligers hier mee 
stoppen?

Het gaat op dit moment nog slechts om enkele initiatieven in het openbare 
gebied. Waar deze initiatieven effect hebben op de inrichting en het 
onderhoud van de openbare ruimte vindt er overleg plaats met 
initiatiefnemers over de verwachte inzet van de betrokken inwoners. 
Daarbij is de insteek dat, ingeval een initiatief stopt, het openbare gebied 
teruggaat naar de oorspronkelijke staat of ten minste wordt aangepast om 
het weer op te kunnen nemen in het reguliere beheer en onderhoud van 
het openbare gebied.

60 P 38 Altweerterheide: de bedoeling is dat inwoners 
waar mogelijk meehelpen in de uitvoering. Een mooi 
gebaar, maar wat als zij niet of minder helpen, worden 
dan kosten hoger?

Dit is nog onderwerp van nadere uitwerking, engineering en gesprek 
tijdens het vervolg van het voorbereidingstraject als de gemeenteraad 
instemt met de voorliggende begroting waarin de gebiedsgerichte aanpak 
opwaardering Altweerterheide is opgenomen.

61 P 47 10% meer bezoekers bij NMC. Is dit een doel van Het NMC is geen afdeling van de gemeente, wel heeft het NMC de opdracht 
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het NMC zelf? NMC is geen afdeling van de gemeente. gekregen van de raad om een duurzame exploitatie op te zetten. Dit doet 

zij in overleg met de gemeente. Vanuit dit overleg is deze ambitie 
geformuleerd.

62 P 51 Woningverbetering: stijgende prijzen, tekort 
materialen en menskracht. Hoe realistisch zijn plannen 
en begrotingen dan nog? Geldt ook voor gebouwen 
van de gemeente die een voorbeeldfunctie heeft.

Dit is een lange termijn doelstelling en staat los van korte termijn 
ontwikkelingen zoals de huidige beschikbaarheid van vakmensen en 
materiaal. Indien ontwikkelen structureel lijken te zijn zullen we hierop 
anticiperen in de routekaart die we periodiek herijken, zie hiervoor ook het 
actieplan paragraaf 4.
Verder zijn de huidige ontwikkelingen juist een extra argument om door te 
pakken en zo minder afhankelijk te worden van deze factoren.
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-
februari/19:31/13-Actieplan-Weerter-Routekaart-Energietransitie-2021-
2022.pdf

63 P 86 Bij tekort algemene reserve weerstandsvermogen 
wordt dit aangevuld tlv de algemene reserve. Wat 
als deze laatste onvoldoende is? Dan lager 
begrotingssaldo bij jaarrekening? Of te lage 
voorzieningen, weerstandsvermogen?

In het geval dat deze situatie zich voordoet én de vooruitzichten dusdanig 
zijn dat niet verwacht mag worden dat er vanuit de jaarrekening een 
toevoeging aan de algemene reserve kan plaatsvinden, zal een afweging 
kunnen worden gemaakt of eventuele overige bestemmingsreserves nog 
noodzakelijk zijn (of voor een lager bedrag) en eventueel ingezet kunnen 
worden voor aanvulling van het weerstandsvermogen. Ook de bandbreedte 
waarvoor nu gekozen is (minimaal 1,0 en maximaal 1,4) kan daarbij een 
onderdeel van de afweging zijn.  De raad zal uiteindelijk over mogelijke 
opties die dan uitgewerkt worden een besluit moeten nemen.

64 P 90 De solvabiliteitsratio is dalend en komt in de 
categorie “voorzichtigheid geboden”. Op pg 91 staat 
de 
solvabiliteit nog toegelicht, kijkend naar het eigen 
vermogen en de verwachte daling van de schulden die 
sneller gaat. Echter, het gaat om een verhouding en 
tevens wordt op pg 91 gewezen op het 
aantrekken van gelden in 2022. Hoe verhoudt zich dit 
tot de opmerking dat het nog niet tot verontrusting 
leidt?

Zie ook antwoord bij 55.

65 P 114 Omnibuzz stuurt zes keer per jaar een 
bestuurlijke informatiebrief om gemeente te 
informeren. Graag 
ontvang ik deze ook of heb ik er overheen gekeken en 
staat ze in GO?

Het college acht het van belang de Raad te informeren over die zaken die 
voor de Raad echt van belang of interessant zijn. De informatiebrief van 
Omnibuzz bevat niet altijd informatie die aan die voorwaarde voldoet. Om 
de raad niet onnodig te belasten met onnodige informatie wil het college 
deze gedragslijn graag voortzetten.

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-februari/19:31/13-Actieplan-Weerter-Routekaart-Energietransitie-2021-2022.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-februari/19:31/13-Actieplan-Weerter-Routekaart-Energietransitie-2021-2022.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-februari/19:31/13-Actieplan-Weerter-Routekaart-Energietransitie-2021-2022.pdf
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66 P 123 Nog realistisch Weert in 2040 energieneutraal? 
O.a. gelet op tekort materialen en menskracht, 
betaalbaarheid, alternatieve energiebronnen.

Zie antwoord bij 62.

25 oktober 2021
Fractie Duijsters

67 Bladzijde 8 openbaar gebied besparen op biodiversiteit 
à € 13.000,-. Wat wordt hiermee bedoeld?

Voorgesteld wordt om het budget biodiversiteit met € 13.000,- te verlagen.

68 Bladzijde 8 vrijwilligersorganisaties. In de tekst staat 
dat er gekozen is om in 2023 4 procent te 
bezuinigingen. Voor 2022 wordt voorgesteld om 
€ 22.500,- te dekken uit het budget voor de tender 
samenwerken en verbinden. In de tabel bladzijde 7 
staat € 23.000,- voor 2022. Komt dit bedrag bovenop 
de € 22.500,-. Graag uitleg?

Nee, in de tabel op bladzijde 7 worden afgeronde cijfers gepresenteerd. 

26 oktober 2021
CDA

69 In de conceptbegroting 2022 is de geraamde 
opbrengst OZB- woningen 2,46% hoger dan de raming 
voor 2021. Is deze meeropbrengst uitsluitend de 
meeropbrengst van de indexering, dus exclusief de 
meeropbrengst van de areaaluitbreiding, of is ze de 
som van die twee?
Idem OZB niet-woningen: is de geraamde 
meeropbrengst exclusief de meeropbrengst door 
areaaluitbreiding?

Bij de begroting wordt bij de raming van de OZB voor zowel de woningen 
en de niet-woningen rekening gehouden met areaaluitbreiding. 

70 Kan een schriftelijke toelichting worden gegeven op de 
prioriteit voorzieningenstructuur (nr. 14, blz. 154, 
nieuw ten opzichte van de kadernota), mede in relatie 
tot de tekst in paragraaf 4.4.4. van de kadernota 2022 
over het accommodatiebeleid (blz. 29)?

Zoals in de Kadernota 2022 is aangegeven wordt het accommodatiebeleid 
in zijn totaal bezien. Dit zal een intensief traject worden waarbij gezocht 
wordt naar optimaal gebruik van faciliteiten op basis van functionaliteit en 
gebruik. Daarbij is een besparing van € 300.000,- als richting gegeven. 
Daarnaast geldt voor nieuwe accommodaties dat de mogelijkheden moeten 
worden bekeken om deze uit bestaande budgetten te realiseren. Met de 
kennis van nu betreft dit een investering van ruim € 11 miljoen met een 
jaarlast oplopend tot bijna € 600.000,-. 

Uitwerking van dit project zal op basis van een nog door uw raad vast te 
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stellen bestuursopdracht “Herijking maatschappelijke 
voorzieningenstructuur” plaatsvinden. In de begroting 2022 is hiervoor een 
prioriteit van € 125.000,- voor project-/procesbegeleiding en inhuur 
specifieke expertise in 2022 ten laste van de algemene reserve ingediend 
(bladzijde 61). 

Voor de gemeente moet de bestuursopdracht onder andere leiden tot een 
toekomstbestendige en betaalbare huisvesting voor maatschappelijke 
activiteiten en een kernportefeuille maatschappelijk vastgoed waar 
renovatie/nieuwbouw, sloop, verkoop, verduurzaming en energietransitie 
in beeld worden gebracht.

Bij het overzicht prioriteiten 2022-2025 is voor de begrotingsjaren 2023-
2025 ruimte gecreëerd om deze verdere uitwerking verder gestalte te 
kunnen geven. 
Via het traject van de bestuursopdracht zullen ook de financiële gevolgen 
in beeld worden gebracht en onderdeel uitmaken van de besluitvorming.

71 Naar aanleiding van de posten salarissen en personeel 
derden in de tabel overhead en de toelichting daarop 
(blz. 67): komen er in 2022 nieuwe vaste 
formatieplaatsen bij de ondersteunende diensten en 
het management?

In de begroting is geen rekening gehouden met een uitbreiding. Als dit aan 
de orde is voor een begrotingsjaar is het gebruikelijk daarvoor via de 
prioriteiten bedrijfsvoering een aanvraag in de begroting op te nemen. De 
raad is daarmee in de gelegenheid hierover een besluit te nemen. 
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Commissie 19 oktober 2021

72 Onderwijs achterstandenbeleid bezuiniging waar is 
geld in het verleden aan uitgegeven

De rijksbijdrage onderwijsachterstanden OAB werd m.i.v. 2019 stapsgewijs 
verhoogd naar € 1.472.270,- voor 2022.
(Overigens is o.b.v. CBS-data is de rijksbijdrage voor 2022 weer met 
€ 71.000,- verlaagd > update oktober 2021).
Door een stevige basis en constructieve samenwerking kunnen we met 
deze bijdrage alle rijksopdrachten uitvoeren.
Vanwege corona mag de rijksbijdrage i.p.v. de smalle definitie “taal” 
breder worden ingezet, op “ontwikkeling”. 
Daarnaast ontvangen we voor 1 juli 2021 tot 31 juli 2023 eenmalig budget 
voor coronaherstel en budget voor het Nationaal Programma Onderwijs.
Toevoeging okt: voorheen werden met de € 150.000,- lokaal budget 
activiteiten op het raakvlak onderwijs/jeugdpreventie gefinancierd. 
Bijvoorbeeld bijeenkomsten voor anderstalige ouders, extra formatie in 
groep van 22 peuters waarvan er maar 2 Nederlands spraken, ambulante 
ondersteuning door Triade Rec 4 in verband met gedragsproblemen,
Langere dagdelen peuteropvang t.b.v. taalstimulering etc. 

73 Nadere motivatie van noodzaak extra middelen voor 
maaien bermen.

In Weert zijn we dit jaar al in uitvoering gegaan met het ecologischer 
maken van het maaibeheer, dit vanuit de overtuiging dat wij als gemeente 
Weert een voorbeeldfunctie hebben en dat ook wij een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan het biodiversiteitsherstel in het buitengebied. Dit jaar 
hebben we het beheer middels een pilot kunnen opzetten binnen de 
middelen die we voor maaibeheer beschikbaar hebben. Echter dit hebben 
we alleen kunnen doen door op onderdelen eenmalig te besparen (dat wil 
zeggen minder te maaien dan gewenst, ook minder maaien dan gewenst 
voor het ecologisch beheer). Voor de langere termijn is het niet wenselijk 
om op deze wijze te werken omdat er dan echte verruiging van de bermen 
gaat optreden. 

De prioriteit is aangevraagd ter verbetering en uitbreiding van ecologisch 
bermenbeheer. Op dit moment worden er in Weert maar een klein aantal 
kansrijke bermen ecologisch beheerd vanwege budgettaire beperking. Er 
zijn verschillende bermen in het buitengebied in Weert waar sprake is van 
hoge potentie om met weinig inspanning de biodiversiteit te verhogen. Dat 
wil zeggen bloemrijk – kruidenrijk – soortenrijk worden. Met het bedrag 
van de prioriteit kunnen we de bermen, welke als fijnmazige 
verbindingszones in het buitengebied functioneren, in relatie tot herstel 
biodiversiteit beter beheren. Daarvoor is het nodig om deze te maaien, 
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maaisel te laten liggen en in een volgende werkgang dit maaisel na een 
paar dagen op te halen. Deze methode werkt positief door voor de 
biodiversiteit vanwege minder insectensterfte maar ook het tegen gaan 
van voedselrijkdom doordat het maaisel wordt afgevoerd. De extra 
werkgang brengt extra kosten met zich mee. Gezien het geringe aantal 
bermen met potentie is het van belang deze kansen te benutten om herstel 
van biodiversiteit verder mogelijk te maken. Daarnaast is de prioriteit 
bedoelt voor monitoring zodat het effect van het ecologischer beheer 
inzichtelijk kan worden gemaakt waardoor bijsturing in de toekomst 
mogelijk is. Zodra gegevens bekend zijn over de monitoring kunnen wij 
over de effecten rapporteren.

74 Pagina 40: Samen aan de slag. Hoeveel middelen zijn 
hier nog over? 

Naar verwachting blijft er een restantbudget van € 16.900,- van de 
oorspronkelijke bijdrage van € 95.592,- van de gemeente Weert. In de 
jaarrekening is de definitieve omvang hiervan bekend.


