
Vragen raad en commissie 2e tussenrapportage 2021
Nr. Omschrijving Antwoord

Vragen DUS Weert
Beleidsbijstellingen:

1. P15 (progr. 2): Wat wordt bedoeld met No-Regret 
maatregelen fietsinfrastructuur?

No-regret maatregelen omvatten uiteindelijk die maatregelen die op relatief korte 
termijn en ook blijvend op lange termijn kunnen worden ingevoerd. In dit geval is 
dit enkel de verbinding Azaleaweg om het fietspad parallel aan de Eindhovenseweg 
door te trekken. Zo hoeven fietsers niet langer via de Azaleaweg “het ommetje” te 
maken.

2. P19 (progr. 5): Welke 4 strategische plekken worden niet 
vergroend?

In de opgave voor vergroening in 2022 waren nog geen locaties benoemd of 
aangedragen. Aangezien bij de begroting 2021 deze investering reeds geschrapt is, 
is deze doelstelling vanuit de begroting geschrapt. Wel wordt er verder gewerkt aan 
vergroening en ontstening bij grote reconstructieprojecten zoals in de wijken Keent 
en Moesel. Daarnaast zijn er mogelijkheden om structurele vergroening te 
realiseren vanuit het stedelijk groenfonds.

P21-Landbouwvisie (progr. 7):Er komt geen apart 
uitvoeringsprogramma landbouw. Waarom niet?

De uitvoering van de landbouwvisie hangt nauw samen met andere beleidsvelden 
(o.a. natuur en landschap, recreatie en toerisme, energie, water en biodiversiteit) 
die in het buitengebied dienen te worden opgepakt. Een integrale aanpak van de 
uitvoering van het buitengebied is beter te sturen vanuit een geïntegreerd 
programma. Om die reden is ervoor gekozen om dit te integreren in het Programma 
Buitengebied.

Destijds is er door de raad extra geld beschikbaar 
gesteld (personeel) voor de uitwerking van de   
Landbouwvisie. Zijn deze middelen niet meer nodig?

De fte die beschikbaar is gesteld werkt mee aan het programma buitengebied, 
onderhoudt contacten met agrarische ondernemers, wordt ingezet op de regionale 
samenwerking (o.a. platform vitale veehouderij) en adviseert over initiatieven van 
agrarische bedrijven of werkt mee aan initiatieven als gevolg van rijks- en 
provinciale maatregelen (stikstofmaatregelen, sanering varkenshouderij e.d.).

3.

Wat betekent het schrappen van het uitvoerings- 
programma voor de door de raad vastgestelde visie op   
landbouw, het ambitieniveau, het beleid, de uitvoering   
en de daaraan te koppelen financiële middelen?

De keuze om het uitvoeringsprogramma te integreren om te komen tot een 
programma voor het buitengebied doet niets af aan de landbouwvisie, de ambitie 
en het te voeren beleid. Wel mag worden verwacht dat een geïntegreerd 
programma voor het buitengebied leidt tot meer samenhang en samenwerking 
tussen partijen in het buitengebied. Afgezien van de beschikbaar gestelde fte zijn er 
beperkt middelen voor de uitvoering van de landbouwvisie. Door samen te werken 
met andere beleidsterreinen is het mogelijk deze middelen te koppelen aan 
projecten en reguliere programma's die passen in de landbouwvisie.



Wat is het verschil/de toegevoegde waarde om te kiezen 
voor het opstellen van een Programma Buitengebied?

Zie bovenstaande antwoorden.

Wordt de Landbouwvisie integraal opgenomen/   
overgenomen in het Programma Buitengebied?

De landbouwvisie is tot stand gekomen door afstemming met alle andere 
beleidsterreinen en actoren, die actief zijn in het buitengebied. De landbouwvisie is 
leidend voor wat betreft de ontwikkeling van de agrarische sector (voor zover de 
gemeente dit kan sturen) en door de brede afstemming met andere 
beleidsterreinen dekt dit ook een belangrijk deel van die beleidsterreinen, maar is 
daarin niet leidend. In het programma Buitengebied en op hoger niveau in de 
Omgevingsvisie zullen zo nodig knopen worden doorgehakt.

Leidt deze ontwikkeling tot vertraging ten aanzien van 
het landbouwbeleid?

Het kost meer tijd om een geïntegreerd programma buitengebied te maken (alleen 
ga je sneller, samen kom je verder). Vooruitlopend op het programma Buitengebied 
wordt wel gewerkt aan reguliere en vernieuwende activiteiten en aan de uitvoering 
van de motie over leegstand van agrarische bedrijven. Het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van geur en het op te stellen omgevingsplan worden niet opgehouden door 
het Programma buitengebied, omdat deze documenten wachten op de beleidslijnen 
uit de Omgevingsvisie.

Welke financiële gevolgen heeft deze koerswijziging? De financiële gevolgen komen in beeld bij het op te stellen programma 
Buitengebied.

P21-Strategisch plan openbare ruimte (progr. 7):
Waarom is ervoor gekozen om geen strategisch plan   
openbare ruimte op te stellen?
Wat is het verschil/de toegevoegde waarde om te kiezen 
voor een Waterplan?

Bevat het Waterplan ook een uitvoeringsprogramma?

4.

Wat zijn de financiële gevolgen van deze koerswijziging?

Binnenkort wordt uw raad via een RIB hierover geïnformeerd.



Financiële bijstellingen en toelichtingen:
5. P36: Waarom is de implementatie van Squit vertraagd 

en wat betekent Squit?
Squit is de nieuwe VTH-applicatie. Er is drie jaar geleden een aanbesteding geweest 
vanuit gemeentes, provincie en brandweer met als doel dat er een 
omgevingswetproof systeem komt waar gezamenlijk in gewerkt kan worden. Weert 
is gestart als koploper in dit proces; echter in de implementatie blijkt dat er 
technisch nog te veel onvolkomenheden zijn waardoor de oplevering is vertraagd. 
De regie van het hele proces ligt bij de stuurgroep SGIV omdat de applicatie door 
meerdere partijen in gebruik wordt genomen, waardoor Weert als een van de 
deelnemende partners maar beperkte invloed heeft op het proces. Beoogd is nu om 
in het eerste kwartaal 2022 over te gaan (dus nog voor de invoering van de 
omgevingswet), echter het systeem zal dan zeker niet optimaal zijn en nog veel 
gaan vergen van medewerkers om ermee te leren te werken.

Investeringsbudgetten:
6. P49: De werkzaamheden rond het verbeteren van de 

trottoirs zijn uitgevoerd. Welke verbeteringen waren dat 
en waar zijn die uitgevoerd? (Motivering vraag: de 
trottoirs in diverse wijken zijn in slechte staat, het lijkt 
erop dat daar geen aandacht aan is besteed).

Het klopt dat het krediet verbetering trottoirs inmiddels is afgesloten. In 2017 heeft 
de Gemeenteraad dit krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet betrof eenmalig extra 
budget vanwege opgelopen achterstanden door bezuinigingsoperaties en was/is 
niet bedoeld om daarmee structureel het onderhoudsnivo aan alle trottoirs in Weert 
"op te plussen". Het merendeel van het werk is weggezet als verzamelopdrachten 
(tranches) in het kader van herstelwerk prio 1 in trottoirs, herstel van wortelopdruk 
in trottoirs en groot onderhoud aan trottoirs. Het onderhoud aan trottoirs vindt 
plaats conform het beheer- en onderhoudsplan verhardingen. Het is een cyclisch 
proces en het behorend budget bij het beheer- en onderhoudsplan voorziet er niet 
in om alle trottoirs in heel Weert op A+-kwaliteit te onderhouden. Met andere 
woorden, het is altijd keuzes maken binnen de bestaande middelen.

7. P51: - Wat zijn de actuele ontwikkelingen rond de 
spoorlijn Weert/Antwerpen?
- Betekent een mogelijke heropening van deze spoorlijn 
  ook een toename van het goederentransport per spoor 
  en, zo ja, is al bekend om hoeveel goederentreinen dat 
  dan zou kunnen gaan per etmaal?
- Zal een mogelijke heropening van de lijn Weert/ 
  Antwerpen leiden tot meer geluidsoverlast langs de 
  woningen aan het spoor?

Ten aanzien van het personenvervoer op de lijn Weert/ Antwerpen is te melden dat 
de NMBS een businesscase heeft opgesteld. Deze businesscase ligt nu ter 
beoordeling voor aan de minister van I&W. Gelet op de huidige politieke situatie 
wordt hier nu tijdelijk geen voorrang aan gegeven. Het is niet te verwachten dat 
door de openstelling van deze lijn ook het goederenvervoer (3RX) zal versnellen 
danwel zal toenemen. Het zijn twee aparte werelden. Om hoeveel treinen het zal 
gaan is op dit moment nog niet helder. De goederenlijn zal voor meer 
geluidsoverlast gaan zorgen, maar dit is zoals gezegd nog niet aan de orde. Het 
personenvervoer over spoor zal geen toename zijn ten aanzien van de 
geluidsoverlast.



Vragen D66
8. Pagina 7 (Samenvatting): Wanneer komt er duidelijkheid 

over het te verwachten tekort van BsGW? Indien nadelig 
effect voor Weert waar/ hoe wordt dat dan verwerkt?

In de jaarrekening 2021 van BsGW worden de definitieve gegevens over een 
(eventueel) tekort opgenomen. 

Beleidsbijstellingen:
9. Pagina 15: Programma 3: minder leegstand -2% is dit 

behaald? Als bijstelling staat inzet Streetwise is 
gecontinueerd.

Het al of niet behalen van de beoogde daling met 2% wordt begin 2022 inzichtelijk.

10. Pagina 19: Programma 5-cultuur. Archeologiedagen zijn 
niet doorgegaan vanwege capaciteitsprobleem. Graag 
nadere toelichting?

De Nationale Archeologiedagen (NAD) 2021 waren dit jaar gepland in het weekend 
van 19 en 20 juni.
In de afgelopen jaren (de gemeente Weert doet sinds 2018 jaarlijks mee) werden 
deze in de gemeente Weert georganiseerd i.s.m. de Erfgoedgemeenschap. 
Daarin zijn naast enkele gemeentelijke disciplines (archeologie, gemeentearchief en 
monumenten) vertegenwoordigd: de heemkundevereniging Aldenborgh, de 
archeologische vereniging Peel-Maas-Kempen, de stadsgidsen Weert en het primair 
en voortgezet onderwijs.

In 2021 is in de maanden juli en augustus het archeologisch onderzoek op de 
voorburcht van kasteel De Nijenborgh uitgevoerd.
De Erfgoedgemeenschap heeft een groot aandeel gehad in de voorbereiding én de 
uitvoering van het publieksprogramma rond deze opgravingen. 
Dit publieksprogramma is succesvol verlopen maar vergde dermate veel tijd en 
inzet van vrijwilligers, dat is besloten om in 2021 (eenmalig) niet mee te doen aan 
de landelijke archeologiedagen. Dit om alle tijd in te zetten voor een goede 
begeleiding van het archeologisch onderzoek op de voorburcht van De Nijenborgh.
Het voornemen is om vanaf 2022 weer jaarlijks deel te nemen aan de Nationale 
Archeologiedagen.

Investeringsbudgetten:
11. Pagina 42: Stadhuis – bouwkosten: investeringsbudget 

dient gehandhaafd te blijven voor reparatie Stadhuis. 
Vallen hier ook verbouwkosten onder?

Nee, er is sprake geweest van herstelwerkzaamheden (zettingsscheuren in de 
kelderwand), die niet meer onder de garantie van de bouw vielen. Herstel was 
echter noodzakelijk in verband met doorlekken grondwater.

12. Pagina 52: Energiefonds; € 210.000,- over, ander geld 
besteed aan verduurzaming en de 1mlj is gezien als 
start/ begin kapitaal. Klopt het dat als de 
tussenrapportage 2 vast wordt gesteld de raad akkoord 
gaat met restant oormerken aan energiefonds? En dus 
kan worden besteed aan het doel om woningeigenaren 

Ja, in de tussenrapportage is opgenomen dat het restant van dit investeringsbudget 
wordt toegevoegd aan het energiefonds. Voor de verduurzaming is er sprake van 
een hoofdkrediet waaruit afzonderlijke investeringsbudgetten gevormd worden. 
Omdat er is gekozen voor deze systematiek mag het restant overgeheveld worden 
naar het energiefonds, mits goedkeuring van de Raad. In het raadsvoorstel van 3 
februari (DJ-1111318) heeft de Raad ingestemd met een toevoeging van 



en huurders met onvoldoende financiële draagkracht te 
ondersteunen in het verduurzamen van hun woning?

€ 210.000,- aan het energiefonds vanuit dit krediet. In de tussenrapportage is 
gebleken dat er afgerond € 330.000,- over is op het krediet en dat er dus naast de 
toegezegde € 210.000,- nog € 120.000,- extra wordt toegevoegd aan het 
energiefonds (na vaststelling van de tussenrapportage). 
Met het vaststellen van de 2e tussenrapportage wordt het volledige restant 
toegevoegd aan het energiefonds (€ 210.000,- al beschikbaar + € 120.000,- extra 
= € 330.000,-). Dit energiefonds wordt ingezet voor verduurzaming van 
accommodaties van verenigingen en stichtingen gelegen in de gemeente Weert, en 
huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum conform 
raadbesluit 3 februari 2021.

Vragen CDA
Investeringsbudgetten
Kleine verkeersknelpunten 2019 geraamd € 175.000,- 
werkelijk € 174.629,-.
Welke werkzaamheden/maatregelen/projecten zijn voor 
dit geld uitgevoerd?

De zaken die uit het budget kleine verkeersknelpunten worden gehaald zijn voor 
kleine verkeersknelpunten en/of combiwerk op verkeerskundig vlak binnen het 
betreffende project, als het ware ook voor een stukje cofinanciering. Binnen de post 
kleine verkeersknelpunten 2019, zijn op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:
- Voetgangers oversteekplaats Maaspoort
- Participatietraject Altweerterheide
- Diverse snelheidsmetingen en onderzoeken
- Verbeteren verbinding fietspaden Graswinkel-Ringbaan-Oost
- Werkzaamheden Tungeler Dorpsstraat
- Verkeerskundige notitie Ringbanen
- Kentekenonderzoek Laar e.o.
- Werkzaamheden St. Luciastraat
- Diverse kleine verkeerskundige werkzaamheden

13.

In de begroting 2019 is een jaarlast van € 11.000,- 
opgenomen, en niet het investeringsbedrag van 
€ 175.000,-. Wat is de jaarlast van het geïnvesteerde 
bedrag?

Bij de prioriteiten is een raming van € 11.000,- opgenomen voor de raming van 
kapitaallasten. Op basis van deze kapitaallasten bedraagt het investeringsbudget 
€ 175.000.-.



14. Kleine verkeersknelpunten 2020 geraamd € 175.000,-   
uitgegeven € 43.786,-. 
Welke werkzaamheden/maatregelen/projecten zijn voor 
dit geld uitgevoerd?

De zaken die uit het budget kleine verkeersknelpunten worden gehaald zijn voor 
kleine verkeersknelpunten en/of combiwerk op verkeerskundig vlak binnen het 
betreffende project, als het ware ook voor een stukje cofinanciering.Binnen de post 
kleine verkeersknelpunten 2020, zijn op hoofdlijnen tot op heden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:
- Wegversmalling Maaseikerweg
- Laarderweg-Rietstraat
- Rotonde Ringbaan-Oost/St. Jobstraat
- Aanpassingen Wilhelminastraat
- Ittervoorterweg Swartbroek

Toezeggingen (schriftelijke beantwoording vragen) commissie S&I-M&B d.d. 19-10-2021
15. Wordt door de extra bijdrage van € 127.000,- van het 

Rijk aan de Risse, het geraamde tekort voor 2021 
minder?

De verklaring van het bedrag van € 127.448,- is het verschil tussen budget 2021 bij 
septembercirculaire 2020 en meicirculaire 2021. Het betreft (voornamelijk) de 
verwerking van loon- en prijsbijstellingen in de rijksbijdrage. In de begroting 2021 
van Risse houden wij echter al rekening met loon- en prijsbijstellingen. 

Wat betekent dit concreet voor Weert:
Het rijksbudget WSW 2021 conform septembercirculaire is: € 7.883.824,-
In de begroting 2021 van Risse is opgenomen: € 8.001.656,-; hierin zit al de 
ophoging voor loon- en prijsbijstelling.
De meicirculaire 2021 geeft een definitief WSW-budget van: € 8.011.272,-. Onze 
inschatting was dus vrij nauwkeuring. 
Het verschil tussen € 7.883.824,- en € 8.011.272,- is het bedrag van € 127.448,-. 
Hiermee is dus al rekening gehouden in de begroting 2021 van Risse, hetgeen 
betekent dat we dit niet in mindering kunnen brengen op de extra bijdrage.

16. Naar beneden bijstellen van het bedrag van de 
kredietbank met € 23.000,- (T671, bladzijde 33). Wat is 
in de begroting 2021 geraamd voor de 
Thuisadministratie?

Thuisadministratie:
De vrijwilligers van de activiteit Thuisadministratie hebben zich sinds 2020 
georganiseerd onder coördinatie van Punt Welzijn. In de begroting 2021 werd voor 
deze activiteit € 16.606,- opgenomen met daarbij een geraamde bijdrage van 
Nederweert ad € 4.000,-. 
Vanwege de gevolgen van de coronacrisis is er in 2021 een lager bedrag aan 
subsidie aangevraagd en verleend, te weten € 11.550,-. Hiervan is € 2.875,- aan 
Nederweert gefactureerd. Het verschil tussen de begroting en de daadwerkelijke 
verlening is in de 2e tussenrapportage verwerkt. Het voordeel komt ten gunste van 
de algemene middelen.



Kredietbank:
De kosten voor de Kredietbank vallen lager uit. De reden daarvoor is dat er bij het 
team schulddienstverlening minder aanmeldingen zijn geweest dan verwacht en er 
daardoor minder doorverwijzingen hebben plaatsgevonden naar de Kredietbank 
Limburg. Een reden daarvoor kan zijn dat schuldeisers, in de coronaperiode, 
terughoudender zijn geweest met innen van schulden waardoor burgers minder 
druk hebben gevoeld om ondersteuning te zoeken. De verwachting is dat het aantal 
aanmeldingen in de komende maanden weer zal toenemen.

17. Had voor overschrijding van meer dan € 400.000,- voor 
de fietsbrug vooraf toestemming moeten worden 
gevraagd aan de raad?

Er is geen sprake van een overschrijding. De budgetten onder nummer 65109 
moeten in samenhang worden bekeken. In het bestek van de fietsbrug zijn ook 
onderdelen opgenomen uit fase 2 van Laarveld, vanwege de samenhang tussen 
deze projecten. Vanuit fase 2 Laarveld wordt er daarom een bijdrage gedaan aan 
dit bestek. Per saldo is er op dit moment sprake van financiële ruimte.

18. Het bedrag in 2021 en 2022 voor voogdij 18+ 
(budgettair ingezet volgens meicirculaire) lijkt niet te 
worden uitgegeven voor de taak waarvoor het is 
verstrekt en wordt ook niet ingezet in het sociale 
domein.

Met ingang van de begroting 2021 is de budgettaire neutraliteit op (o.a.) het 
onderdeel jeugd nieuwe taken losgelaten. Dit betekent dat inkomsten uit het 
gemeentefonds op dit onderdeel niet per definitie 1:1 gekoppeld worden aan 
uitgaven voor dit taakveld. De uitgaven voor jeugd worden, onafhankelijk van de 
ontvangen inkomsten, zo reëel mogelijk in de begroting opgenomen. In de 
raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2021 is over het onderdeel Voogdij 18+ 
een afzonderlijke alinea opgenomen. Hierin staat kort samengevat dat er nog 
onvoldoende inzicht is in de financiële gevolgen voor Weert i.r.t. het nieuwe 
woonplaatsbeginsel, met de nadrukkelijke kanttekening daarbij dat de budgettaire 
gevolgen als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel in een later stadium alsnog 
in de begroting 2022 en verder verwerkt moeten worden. In de begroting 2022 is 
dit ook opgenomen als risico in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing.

19. Kan door het structureel nadeel individuele WMO- 
voorzieningen, het bedrag in de begroting niet beter 
verhoogd kan worden?

De bijstelling heeft m.n. betrekking op woonvoorzieningen, waarvan het verloop 
meerjarig fluctueert. De raming in de begroting 2022 is daarom gebaseerd op het 
gemiddelde van de uitgaven in de afgelopen jaren en vervolgens geïndexeerd. Dit 
heeft geresulteerd in een hogere raming in de begroting 2022.

20. Waarom valt het bedrag van € 210.000,- (pagina 52) vrij 
ten gunste van het energiefonds in plaats van de 
algemene reserve

Zie antwoord op vraag 12. Het hoofdkrediet is gekoppeld aan het energiefonds en 
restanten kunnen derhalve niet ten gunste van de algemene reserve komen.



21. Wat is er gebeurd met het geld dat voor het 
uitvoeringsprogramma landbouw beschikbaar is gesteld?

De gemeenteraad heeft op 8 juli 2020 een budget beschikbaar gesteld van 
€ 87.000,- voor het invullen van 1 fte voor landbouw. Deze fte wordt onder andere 
ingezet voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma landbouw, dat zal worden 
geïntegreerd in het Programma buitengebied.


