
VVD fractie 

Pag. 

nr 

Technische vragen, financieel Politieke vragen, meer inhoudelijk Antwoorden 

Alg. Eerst complimenten! Tip: gebruik zullen, 
kunnen, er, namelijk vermijden. Getallen 
tm 10 in woorden, va elf in cijfers 

 Dank je wel!  

De tip van de getallen wordt volgend jaar 
meegenomen. 

5  Fin positie derhalve gezond gelet op 
weerstandsvermogen. Gelet op andere 
ratio’s? 

De netto schuldquote is fors gedaald, de solvabibliteit 
en structurele exploitatieruimte zijn verbeterd. Feitelijk 
laten alle ratio's een gezonde situatie zien. 

 

6  Wat waren de kosten en wat de baten van de 
Open Monumentendag? 

De kosten bedragen € 18.276. In de financiële 
administratie zijn geen baten verantwoord. 

7 Vpb ontbreekt in tabel  Terechte opmerking. Is een technisch probleem.  
12 Lagere onttrekking AR wordt gelezen als 

nadeel. Komt toch vreemd over, maar 
"technisch" klopt het  

 Geen vraag maar een constatering. 
 

13 Min-teken juist geplaatst? Overschot 
heeft min-teken, bestemmingen zijn 
plus, vrijval min. Verwarrend? 

 Ze zijn correct. Het resultaat is positief, vandaar de 
min, alle bestemmingen die een beroep doen op het 

resultaat zijn positief (lasten) en de bestemmingen 
die het resultaat aanvullen zijn met een min 

(baten).  

14  Rwsdsvoorstel corona in okt 22. Laat? Om in beeld te krijgen wat de gevolgen van corona 
voor de complete lokale cultuursector zijn en hiervoor 
een doordacht plan van aanpak te maken is de eerste 
raadsvergadering na het zomerreces haalbaar.  

  Impuls evt toch via I&T Soc Dom? Is Impuls 
geoormerkt geld? 

Dit is een bijdrage vanuit de decembercirculaire. Op 
28 maart 2022 is hierover een voorstel in de raad 
geweest. De middelen worden via de 
resultaatbestemming overgeheveld naar 2022. 

20 Kloppen Verwijzingen Halt in tabel? 
J2020, pg 20 resp 140 en 125 

Graag meer uitleg over het verschil in # 
verwijzingen Halt 

Dit antwoord volgt later.   

 Vervallen indicator nog noemen? 
 

 De jaarrekening volgt de begroting. Omdat deze 

indicator nog in de begroting 2021 is opgenomen, 

staat deze ook in de jaarrekening 2021.  

23 Hoogte bijdrages nutsbedrijven?  € 184.523 

 Hoogte totaalbedrag Cranendonck? 
 

 Cranendonck heeft 42.644,20 ex btw voorgeschoten. 
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BBV: exact dezelfde tekst als J2020, 
geen waardes. Nog opnemen? Andere? 
 

 De jaarrekening volgt de begroting. Omdat deze 

indicator nog in de begroting 2021 is opgenomen, 
staat deze ook in de jaarrekening 2021.  

29 Toelichting bij Baten opgeteld 74 
verklaart 48 in tabel niet 
 

 De grootste verschillen worden toegelicht. Er 

kunnen ook lagere baten zijn.  

30 BBV: BGP nog noemen? 
 

 De jaarrekening volgt de begroting. Omdat deze 
indicator nog in de begroting 2021 is opgenomen, 

staat deze ook in de jaarrekening 2021.  

 Benchmark vergelijking?  Enkel de BBV indicatoren staan in de jaarrekeningen 
van gemeenten van soortgelijke omvang. Omdat de 
jaarrekeningen van 2021 nog niet gepubliceerd zijn is 
enkel een benchmark mogelijk voor het jaar 2019 
(cijfers uit de jaarrekeningen 2020). 
Zie laatste pagina voor de benchmark.  

 Toename, afname voor indicatoren klopt 
niet. Betreft totalen 

 Het verschil tussen beide is de indicator.  

 

 Klopt % arbeidsparticipatie 2019 en 
2020? In J2020 resp 66,2 en 67,80% 

 Deze gegevens kloppen. 
 

35  Vrijval experimenten onderwijs 124. ivm eind 
coal periode 18-22? Of is dit geld niet 
geoormerkt? 

De raad heeft het budget voor de 

Experimenteerruimte Onderwijs beschikbaar gesteld 

voor het hele kalenderjaar 2022. Een nieuwe coalitie 

staat hier los van. 

36  Uitleg stijgingen verzuim 
 

Bijgevoegd de brief van Minister Robbert Dijkgraaf 
aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal over de cijfers 2020-2021 waarmee de 
stijging van VSV uitgelegd wordt. 

44 Uitleg 600. hogere lasten sluit niet aan 
bij min saldo 396 

 Er is een typefout in de jaarrekening ontstaan. Voor 
vastgoed is er een hogere last van € 500.000 (is 

aangepast in de jaarrekening die de Raad heeft ) en 
de overige verschillen zijn klein. Tegenover de 

hogere last van de bomen (€ 53.000) staat een 
lagere last van plantsoenen  (€ 70.000) 

51 Struct extra middelen Minderheden niet 
zichtbaar bij Baten 

 De inkomsten staan bij de algemene uitkering – 
algemene dekkingsmiddelen. De lasten staan bij 

programma 6.  

52 Claim? In passage Transformatie- en 
innovatiebudget 

 Dit betreft een geoormerkt deel van de algemene 
reserve. 



53 BBZ: lagere inkomsten. Inkomsten 
vanuit het Rijk voor BBZ-krediet? 

Activiteiten doorgeschoven. Budget in 
overheveling, slotwijziging? 

Ja. In 2021 hebben de mensen gebruik gemaakt van 

de tozo. BBZ is een budgettair neutrale regeling. 
Doorschuiven activiteiten - toegangsteams:deze 

activiteiten worden uitgevoerd door middelen van 
een rijkssubsidie. Dat geld blijft dus in de balans 

staan tot het moment van uitgave. Overheveling is 
dan niet van toepassing. 

54  Stijging kst’n WMO-voorz’n: wie betaalt? 
 

De gemeente ontvangt middelen van het Rijk voor de 
uitvoering van de Wmo via de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds. Er is geen 1:1 koppeling tussen 
de geraamde gemeentelijke uitgaven en deze 
Rijksmiddelen. De uitgaven worden, onafhankelijk van 
de inkomsten, reëel geraamd: er wordt geraamd op 
basis van verwacht aantal cliënten, gemiddelde 
kosten en indexering. Er is minder uitgegeven dan 
begroot. Het restant komt ten gunste van het 
jaarrekeningresultaat van de gemeente. 
De kosten voor Wmo hulp bij het huishouden stijgen 
als gevolg van een aanzuigende werking door het 
landelijke abonnementstarief (eigen bijdrage). 
Hiervoor heeft het Rijk middelen toegevoegd aan de 
algemene uitkering, maar het landelijke beeld is dat 
dit niet voldoende is om de gestegen uitgaven volledig 
te compenseren (kamerbrief 10 december 2021-
Wmo2015 en programma Langer Thuis). Het Rijk is 
voornemens het beleid rondom het abonnementstarief 
per 1 januari 2025 te herzien.  

  Stijging GGZ zorg. Hoe verhoudt zich dit tot 
inzet praktijkondersteuner? 
 

Zowel het totaal aantal aanmeldingen bij Centrum 
voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG ML) 
alsook het totaal aantal casussen in begeleiding zijn 
in 2021 in grote lijn vergelijkbaar met 2020 (-2,6%).  
Wel ziet het CJG een duidelijke verschuiving in de 
aard van de aanmeldingen naar de zwaardere 
problematieken, waaronder depressie en angsten bij 
jongeren en jongvolwassenen. Door krapte op  
de arbeidsmarkt waren wachttijden bij 
gespecialiseerde instellingen helaas langer dan 
wenselijk, waardoor klachten bij jongeren gedurende 
de wachttijd vaak verergerd zijn. Dit verklaart de 



stijging van de GGZ kosten in 2021. Het CJG is als 
toegang overigens wel de basiszorg blijven verlenen 
aan de jeugdigen met psychische klachten op een 
wachtlijst voor een GGZ instelling. Het CJG is deze 
kwetsbare groep niet uit het oog verloren. 
 
In dit stadium kan er nog geen verband worden 
gelegd tussen de uitgaven voor GGZ-zorg Jeugd en 
de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd bij de 
huisarts, omdat huisartsenpraktijken wegens  
de coronapandemie pas later zijn kunnen starten of 
tijdelijk hebben moeten stoppen met de pilot 
praktijkondersteuner Jeugd, doordat veel huisartsen 
alleen nog hoogstnoodzakelijke zorg konden  
bieden en een praktijkondersteuner lange tijd fysiek 
niet welkom was in de praktijk. Inmiddels doen twee 
huisartsenpraktijken in de gemeente Weert mee met 
de pilot.  
Pas na een volledige uitvoering van de pilot is een 
eindevaluatie mogelijk. Eind 2022 zal deze 
plaatsvinden. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het 
aantal doorverwijzingen naar Gespecialiseerde 
Jeugdhulp is afgenomen door de inzet van een 
praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts. Dit 
rendement zal naar verwachting op termijn ook 
zichtbaar zijn in de gemeente Weert.  

57 Jongeren met jeugdreclassering: 
actuelere data? 
 

Stijging # klanten met maatwerk WMO vs 
lagere kosten (pg 54)? Of twee verschillende 
zaken? 
 

Nee, die stond niet op de website ‘waar staat je 
gemeente’. 

 
Na een stijging van de uitgaven tot 2019 zijn de 

afgelopen jaren de uitgaven voor Wmo begeleiding 

nagenoeg stabiel, terwijl het aantal cliënten is 

gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een daling van 
de gemiddelde kosten per cliënt vanaf 2019, 

ondanks een indexering van de tarieven. 

 % achterstandsleerlingen nog noemen?  De jaarrekening volgt de begroting. Omdat deze 

indicator nog in de begroting 2021 is opgenomen, 

staat deze ook in de jaarrekening 2021.  



63 Stijging baten €763 bij Afval?  De baten betreffen met name vergoeding voor 
kunststof wat de gemeente ontvangt van Nedvang.  

64 Tabel energiegebruik: Verkeer en 
vervoer 2019 1975? In J2020 1951 
 

 Deze informatie komt van de site ‘waar staat je 
gemeente’. de informatie die dit jaar beschikbaar 

was, staat in de jaarrekening 2021.  

 Actuelere data Omvang huish afval? 
 

 Deze informatie komt van de site ‘waar staat je 

gemeente’. Helaas geen andere informatie 
beschikbaar.  

 Eigen indicator Bewustwording? In 
J2020 vervallen 

 Dat komt door corona, daarom dit jaar ook 0. In de 

begroting 2021 stond deze indicator wel nog.  

70 Kopje Ruimtelijke ordening onder Fin 
analyse hoort bij Ruimte en 
leefomgeving tabel?  

 Klopt. Ruimtelijke ordening was de oude benaming 
van dit taakveld. Aangepast in de jaarrekening.  

71 Eigen indicator: betreft niet de toename, 
is totale woningvoorraad 

 Klopt, de toename is het verschil tussen beide.  

 

77 Waarom Beheer overige gebouwen en 
gronden bij Progr 9 en niet bij 3?  

 Dit taakveld is hier bij de vorige coalitie aan 

toegevoegd. 

78 Vergelijking met benchmark 
gemeentes?  

 Dit zijn cijfers die wij zelf berekenen. De 
jaarrekeningen van andere gemeenten zijn nog niet 
openbaar.  
 Voor 2020 heb ik een aantal indicatoren vergeleken 
met gemeenten van vergelijkbare omvang als Weert. 
Deze informatie komt uit de gepubliceerde 
jaarrekeningen 2020 van de betreffende gemeenten 
en is dus openbare informatie. 
 

Benchmark bij 

vraag 78 

     inwoners 50.362 59.142 45.233 44.381 

Indicator Eenheid Periode Regio Meetwaarde Roermond Kerkrade Peel en Maas Nederland 

Formatie FTE per 1.000 inwoners 2020 Weert 7,8 9,8 8,4 7,54 9,6 

2021 Weert 7,8     

Bezetting FTE per 1.000 inwoners 2020 Weert 7,8 9,7 8,4 7,08 9,1 

2021 Weert 7,7     

Apparaatskosten Kosten per inwoner 2020 Weert 772 895 710 610 883 



2021 Weert 788     

 

 

78 Ziekteverzuim, jaar?  2021. is aangepast. 

 Eigen indicator ziekteverzuim 2020 5,6.   Terechte opmerking. Is aangepast.  

79 Waarom uitleg 188. AZC onder Lasten? 
Betreft uitkering GF 

 Dit geld is in 2020 als voorschot ontvangen (toen 

een baat) maar dient te worden terugbetaald omdat 

dit niet gebruikt is. Dus nu een last.  

80  Toeristenbelasting te optimistisch begroot?  De begroting is gemaakt op basis van de prognoses 
van de BsGW. Door corona en de lockdowns is dit 
lager uitgevallen. 

87 Detail: kwijtschelding 2020 571. In J2020 
555  

 Terechte opmerking. 571 is inclusief de 
hondenbelasting en dus foutief opgenomen in de 
tabel.  

 Staan bedragen OZB eigendom en 
gebruik niet woningen op juiste plaats in 
tabel? Gelet op afwijkingen met bedragen 
2020. Moet andersom? 

 Terechte opmerking. Tabel is aangepast.  
 

90 Woonlasten vergeleken met benchmark 
gemeentes, bijv van K2022 

 Deze woonlasten halen we uit Coelo. 

 

91 Nota Risicomanagement, dd?   mrt-15 

93 Ratio weerstandsvermogen: te berekenen 
door capaciteit. Capaciteit zijn middelen 
en mogelijkheden, vermogen de fin 
middelen? Dan delen door 
weerstandsvermogen? 

 Mondeling toegelicht in de auditcommissie. 
 

94 Specifieke reden stijging # risico’s?  Risicomanagement wordt ambtelijk steeds meer 
onder de aandacht gebracht.  

99 Verloop Alg Res te halen uit tabel va pg 

154? Of heb je een sneller overzicht � 

 Nadere toelichting gevraagd over deze vraag 
 

100 Uitstekend weerstandsvermogen gelet op 
totaal beschikbaar. Kijkend naar AR 
weerstandsvermogen en risicobuffer ivm 
risico’s dan voldoende, 1,27. 

Uitstekend weerstandsvermogen gelet op 
totaal beschikbaar. Kijkend naar AR 
weerstandsvermogen en risicobuffer ivm 
risico’s dan voldoende, 1,27. 

Beide berekeningen zijn correct maar anders. 
Weerstandsvermogen kijkt naar het totale 
weerstandsvermogen. In de AR  
weerstandsvermogen zitten voldoende middelen om 
de risico's af te dekken. Bandbreedte met de raad 
afgesproken tussen 1 en 1,4. 



103 Klopt definitie, berekening struct 
exploitatieruimte? Ik kijk hier zelf ook nog 
naar. Zie ook tekstblok op pg 104 hierover 

 Deze definitie klopt en is ongewijzigd.  
 

104 Kopje Weerstandsvermogen moet Ratio 
weerstandsvermogen zijn 

 Conform begroting is gekozen voor deze benamingen 
maar feitelijk zou voor elk kopje ratio mogen staan.  

105  Wat is echte conclusie? Tekst is meer 
Samenvatting, geen mening 

De conclusie is dat de gemeente financieel gezond is.  
 

106 

 
Status MJOP Kunstwerken/bruggen en 
Bermen? 

 Het MJOP van kunstwerken en bruggen loopt van 
2020 tot 2030. Dus deze vraag is niet geheel duidelijk. 

107 Tekst bollards al jaren hetzelfde. Wanneer 
in MJB? 

 Het is nog niet in de meerjaren begroting opgenomen 
omdat we de installaties steeds up to date houden uit 
de onderhoudskosten. Ze zijn dus voorlopig nog niet 
afgeschreven. 

108 Wat is beslispunt koop of lease?  Hiervoor is geen algemeen beleid. Is een situatie 
afhankelijke keuze.  

109  Zwerfvuil: preventie en voorlichting? Zie 
stijging # vrijw’rs die opruimen 

Met subsidie vanuit de 
producentenverantwoordelijkheid wordt door de 
gemeente preventie en voorlichting gegeven. De inzet 
van bewoners die zich mede verantwoordelijk voelen 
(en zijn) is een gevolg daarvan. 

111 Indien gehele jaar voldoende fin middelen 
beschikbaar waarom dan eind jaar 
bankkrediet? 

 Dat is een momentopname. Begin januari was er 
weer een positief banksaldo.  

114 Gemeente heeft in 2020 (?) lening 
afgesloten. Was met vaste of var rente? 

 Vaste rente. 
 

 Bij GR'n en samenwerkingsverbanden: ik 
ga ervan uit dat gegevens Fin belang, 
Jaarrekening en Balans kloppen. Zie her 
en der afwijkingen tov voorgaande jaar 

 De gegevens in de jaarrekening 2021 zijn gecheckt 
met de jaarrekeningen van de  verbonden partijen.  
 

120 EV en VV VRLN: kloppen? Zie J2020 en 
B2021 

 Gecheckt na de auditcommissie. 
 

121 Idem RUD 
 

 Gecheckt na de auditcommissie. 
 

125 Asten en Someren ook in bestuur ICT 
NML? 

 Ja, GR is aangepast en de jaarrekening ook  

 

126 Enexis: risico beschikbaar, voldoende 
netwerkcapaciteit niet genoemd? 
 

Wordt winst per aandeel Enexis volledig 
uitgekeerd? 
 

Risico toegevoegd in de jaarrekening.  
 
Het klopt dat de winst per aandeel voor 2021 € 1,33 



is, maar hiervan wordt 50% uitgekeerd in 2022. Zie 
onderstaand è wij ontvangen per aandeel € 
0,6641256 (50%) en in totaal is dit dus afgerond € 
1,33. En we ontvangen dit dus in 2022 als 
totaalbedrag.  
In de jaarrekening 2020 stond dit er wel bij vermeld 
dus dit hadden we ook in 2021 moeten vermelden, 
dan is het ook duidelijk (hiervan wordt 50% uitgekeerd 
in 2022). 

127 WML: BNG zou wel leningen verstrekken, 
antw op vraag bij J2020. 

 Aangepast in de jaarrekening. 
 

132 Risico’s mn bij Kampershoek. Hoe 
verhoudt zich dit tot de minder negatieve 
eindwaarde?  

 De berekening van de eindwaarde is op basis van de 
nog te maken kosten en nog te realiseren 
opbrengsten. Een eventueel verlies wordt gedekt door 
de voorziening. Voor de risico's is er de risicobuffer 
grondexploitaties. De actuele tekst is opgenomen in 
de paragraaf weerstandsvermogen. 

133 Mag of moet winst worden genomen 
volgens POC? 

Wie bepaalt evt vrijval voorz’n? 
 

POC moet volgens de BBV. 
De voorzieningen worden berekend op basis van de 

voorschriften van het BBV. Op basis van die 
berekeningen wordt bepaald of de voorziening kan 

vrijvallen of dat er toegevoegd dient te worden. Dit 
is dus op basis van de regelgeving.  

136 Op wie worden exploitatiebijdragen 
verhaald? 
 

 Dit gaat over faciliterend grondbeleid. Op 
kampershoek 2.0 zijn niet alle gronden van de 

gemeente. Omdat ook derden daar stukken grond 
uitgeven maar de gemeente het openbaar gebied 

aanlegt, worden deze kosten verhaald op de andere 

partijen die daar grond verkopen.  

139  Indien bij uitstel achterstallig onderhoud 
ontstaat en mgl schade, wie aansprakelijk? 
 

Achterstallig onderhoud mag niet worden uitgesteld. 
Het onderhoud dat wordt uitgesteld leidt niet tot 
achterstallig onderhoud. Er wordt per situatie bekeken 
of het onderhoud nodig is in dit jaar of ook later kan, 
gezien de geldende richtlijnen. 

  Perceel Molenveld bij Fatimapark? Wanneer 
is besluit toevoegen aan park genomen? 

Via B&W besluit van 5 april 2022 

140 Bovenste alinea verkoop bedrijfskavels: 
waarom deze niet bij grondexploitatie?  
 

 Op het moment dat gronden in erfpacht worden 
gegeven worden ze vanuit de grondexploitatie 

‘verkocht’ aan de algemene dienst en worden deze 



gronden overgeboekt van de voorraad 

grondexploitatie naar de materiele vaste activa. De 
verkoop vindt dan plaats bij de algemene dienst.  

De betreffende gronden zijn in het verleden 
overgegaan van de grondexploitaties naar de 

algemene dienst en van daaruit verkocht. Dus 
opbrengst bij vastgoed.  

 Progr 2, kosten 1.107.994 hoger. In tabel 
en tekst eronder 1.136.000 

 In de tekst wordt gestart met het totale verschil. 

Vervolgens worden de grootste posten worden 

toegelicht. In de tabel staan alleen de grootste 
verschillen. 

 Progr 5, kosten 1.641.l000 lager, tabel 
1.489 

 idem 
 

 Idem verschil bij Cultuurpres  idem 
141 Progr 9, getallen in tekst vs getallen in 

tabel 
 idem 

 
148 Begroting na wijziging  De begroting in het taakveldoverzicht is de 

begroting na wijziging.  

171 Woningen Beekstraatkwartier naar Alg 
Dienst: vind ik waar in balans? 
Marktwaarde? 

 Die staan onder de woonruimten. De marktwaarde 
is lager dan de boekwaarde, daarom is er in 2016 

een  voorziening gevormd van € 921.000. Deze is 

nog steeds toereikend. De marktwaarde wordt 
jaarlijks gecontroleerd aan de hand van de WOZ 

waarde. 

  Wat is de waarde van de herrubricering en 
kleine verschuivingen? 

De balansverschuiving is de microhal. Die is vanwege 
de sloop overgeboekt van de vaste activa naar de 
voorraad. 
De herrubricering bij de vaste activa is per saldo nihil. 
Dit betreft posten die in voorgaande jaren op de 
verkeerde activa categorie stonden. Dit zijn alleen 
verschuivingen tussen de immateriële en de materiele 
vaste activa. 

172 Wateroverlast Boshoven: meer besteed 
dan beschikbaar gesteld? 

 In deze tabel worden enkel de projecten van 
riolering toegelicht. Wateroverlast Boshoven is een 

grootschalig project. Dit is gesplitst in riolering, infra 

en groen. Voor de kredietoverschrijding dienen deze 

3 posten samengeteld te worden en per saldo is er 
per ultimo 2021 geen overschrijding. In 2022 wordt  

dit project verder geanalyseerd. 



174 Layout onderste tabel, Bouwgronden in 
exploitatie 

 Dit is aangepast in de laatste printversie voor de raad.  
 

176 Laatste drie bulletin horen niet bij uitleg 
65,6 mln 

 Klopt, de bulletin lichten de belangrijkste 
opbrengsten van de grondexploitaties toe. De eerste 

2 bulletin geven nadere uitleg over de nog uit te 
geven gronden van 65,6 miljoen.  

177 Inschatting bedrag echte oninbaarheid 
overige vorderingen? 

 De overige vorderingen worden per individuele 

vordering beoordeeld op inbaarheid.  

178 Hoe hoog is het saldo van het krediet bij 
BNG? Of had ik dat zelf kunnen vinden in 
J2021.  

 Dat is het saldo per 31-12-2021 € 7.380.000 (zie 
pagina 186 van de jaarrekening). 

180 Reserve energietransitie: toevoeging 
204.? 

 Cf. het raadsbesluit energiefonds van 3 februari 

2021 

182 Verloop Reserve Inn&Transf Soc 
Domein? In J2020 fasegewijs opgenomen 

 In 2021 is € 34.000 besteedt. Minder dan verwacht 

was in 2020. 

 Onderste alinea over Reserve afval: 
nodig? Is in 2020 nihil geworden. 

 Terechte opmerking. Deze toelichting had weg 
gelaten mogen worden. De reserve staat ook niet 

meer in de tabel.  

187 Detail: -73 vooruitontv subsidie Stedelijke 
vernieuwing. Terug te betalen? 

 Nee, dit is de afrekening van een subsidieproject. 

De accountant is dat momenteel aan het 
controleren. Verwachting is dat we de subsidie 100 

% binnen halen. Na de ontvangst van de afrekening 
van de provincie wordt deze post administratief 

verwerkt.  

189 Na balansdatum: stijging prijzen niet 
alleen door Oekraïne. Was daarvoor al 
gaande. 

Enkele overeenkomsten eindigen eind 2022. 
Is een inschatting te maken van de hogere 
kosten en zo ja, hoe hoog? 

Terechte opmerking. Oekraïne is een verplichting 
om op te nemen volgens BBV voorschriften. 

Eventuele kostenstijgingen worden verwerkt in de 

begroting 2023. Op dit moment is dat nog lastig in 
te schatten. 

 

 

 

 

 

 



Benchmark behorende bij vraag over pagina 30 

 

Roermond Kerkrade Peel en Maas Nederland

Weert 53

Limburg 50,5

Weert 52,7 56,9 39,9 49,9 53,2

Limburg 50,3

Weert 150,1

Limburg 141,8

Weert 146,3 144,9 105,3 145 151,6

Limburg 137,7

Bruto Gemeentelijk Product Vervallen 

indicator 

BBV

2019

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2020

2020

Functiemenging

Vestigingen (van bedrijven)

%

2019


