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1 13 Extra inhuur personeel € 

200.000
Hoe wordt er berekend dat er 
extra personeel nodig is? 

Enerzijds is er extra personeel nodig voor de implementatie van de omgevingswet en 
anderzijds de bouwvergunningen van Laarveld fase 3. Eind 2021 zijn er relatief veel 
bouwvergunningen afgegeven evenals in het eerste kwartaal 2022. Ook voor de controle 
van deze bouwvergunningen, na de bouw, is extra inzet benodigd.

2 14 Systeemleren voor wie is dit 
bedoeld?

aan alle medewerkers van de afdeling Dienstverlening

3 15 Kennisoverdracht personeel.
Waarom wordt nu pas 
geanticipeerd op 
kennisoverdracht terwijl dit 
eigenlijk een doorlopend 
proces is? 

We doen dat nu ook al, maar vanwege de grote AOW uitstroom die de gemeente de 
komende jaren te wachten staat en de krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat de 
situatie nu vraagt om financiële ruimte om de kennisoverdracht goed te regelen.

4 15 Risico buffer grondexploitaties. 
Waar zitten mogelijke 
tegenvallers in de 
grondexploitatie? 

De grootste risico’s in de buffer hebben betrekking op Laarveld en Kampershoek 2.0. Het 
betreft onzekerheid rondom de grondprijzen van de toekomstige verkopen van Laarveld fase 
4 en Kampershoek 2.0. Verder betreft het een risico op stijgingen van plankosten en 
investeringen.

5 17 Borgen veiligheid bij 
evenementen.
Wat is hier een rol een goede 
coördinatie vanuit de 
gemeente. Evenementen loket 
zodat het aantal evenementen 
die gelijktijdig plaatsvinden 
ook geborgd kunnen worden. 
Gebeurt dat nu al?

De gemeente heeft een toezichthoudende rol op de veiligheidsplannen die de organisatoren 
van evenementen dienen op te stellen. De gemeente heeft hiervoor een 
veiligheidscoördinator in dienst die deze plannen toetst. 

Er is hierbij geen link met het evenementenloket. 

6 22 Waarom zijn een aantal 
projecten t.a.v. Verkeer 
doorgeschoven naar 2022?

Helaas is er iets mis gegaan bij de interne afstemming/versiebeheer van dit onderdeel van 
de jaarrekening. 
De teksten zijn aangepast in de definitieve versie van de jaarrekening zoals bijgevoegde 
bijlage. 



7 23 De lasten bij de recreatieve 
havens zijn hoger? Waar komt 
dit door?
Was het feit dat er 2 boten 
langdurig gebruik hebben 
gemaakt van deze faciliteit 
debet aan de hogere kosten? 
En zo ja kunnen deze kosten 
dan worden doorberekend?

Nee, in de begroting is per ongeluk de afschrijving op de betaalautomaat geboekt op 
taakveld ‘economische havens en waterwegen’ in de realisatie staat die (terecht) wel op 
‘recreatieve havens’. Dit is een bedrag van € 1.000.
Verder is er voor € 900 meer onderhoud gepleegd. 

8 38 Ontwikkeling CZW. Wat is de 
stand van zaken en zijn er nog 
financiële consequenties voor 
de gemeente?

De ontgronding en de inrichting van het gebied is nog in volle gang. Momenteel vindt 
overleg plaats tussen CZW, provincie en gemeente over de gewijzigde invulling van de bos- 
en natuurcompensatie. Daarvoor moet de provincie een gewijzigd eindplan vaststellen. Door 
het vorige eindplan is door de raad van state een streep gehaald na een ingesteld beroep 
door de Stichting Groen Weert. Het beroep ging over de omvang van de bos- en 
natuurcompensatie.

Er is geen sprake van financiële consequenties voor de gemeente, behoudens wat ambtelijke 
uren. Maar daarvoor heeft CZW destijds € 60.000,- betaald. Dat is geregeld in de 
realisatieovereenkomst.

9 44 Openbaar Groen en 
openluchtrecreatie waarom is 
dit fors duurder uitgevallen?

De stijging zit met name op het onderdeel vastgoed. In de paragraaf vastgoed is aangegeven 
dat dit  de sanering van het stadspark betreft. Dit is een extra last van € 599.000. Deze komt 
ten laste van de algemene reserve conform het betreffende raadsbesluit.

10 48 Wat is concreet het resultaat 
van het terugdringen van de 
eenzaamheid?

Zie bijgevoegde doelenboom

11 51 Lasten zijn erg royaal begroot. 
Hoe kan dit in de begroting 
van 22 en verder worden 
geëxtrapoleerd?

Over welke lasten gaat dit concreet? Veel lasten in programma 6 zijn budgettair neutraal. 
Daarnaast is het zo dat de begroting voor het laatst wordt bijgesteld in juni/juli op basis van 
de dan bekende informatie. 

12 54 GGZ zorg toename van € 
467.000 waaraan te wijten?

Het aantal jeugdigen binnen de Jeugd ggz binnen de gemeente Weert is met 65 (9%) 
gestegen ten opzichte van 2020. De uitgaven stegen harder dan het aantal cliënten en 
indexering11, namelijk met € 680.000,-- (21%). Dit is het gevolg van hogere gemiddelde 
kosten per cliënt binnen de ambulante hulpverlening als gevolg van verzwaring van zorg. 



Daarnaast zijn ook de uitgaven voor verblijfszorg toegenomen. Sinds 2018 is er sprake van 
stijgende gemiddelde kosten per cliënt binnen de Jeugd ggz. Mogelijk heeft ook corona hier 
in 2021 een invloed gehad. Deze invloed is niet te onderbouwen met cijfers, maar het 
Centrum voor Jeugd en Gezin constateert wel een verzwaring van psychische klachten als 
gevolg van corona, zoals depressies en angsten.

13 63 Riolering € 528.000 minder 
uitgegeven. Hoe moet ik dat 
zien in relatie tot de hogere 
aanbesteding op Moesel? Kan 
dit geld daar voor worden 
ingezet. 

Riolering betreft een gesloten systeem. Als er in enig jaar minder uitgaven zijn dan 
begroot, dan wordt er ook minder onttrokken uit de voorziening riolering. Andersom geldt 
dat bij hogere lasten meer wordt onttrokken uit de voorziening.

De hogere kosten van Moesel worden, via de kapitaallasten, gedekt uit de voorziening 
riolering. 

14 63 Afval waarom is er na het 
eerste jaar COVID niet meteen 
een hoger bedrag begroot?

De stijging in 2021 betreft met name hogere afvalstromen op de milieustraat. Dit was 
vooraf niet in te schatten want afhankelijk van de hoeveelheid die de burgers brengen. De 
kosten van afval worden budgettair neutraal verrekend via de betreffende 
bestemmingsreserve. 

15 67 Waarom liggen er nog steeds 
tijdelijke woningen leeg. 
Waren gedurende Corona ook 
niet verhuurd.

Woonwagens wanneer volgt 
er een echte uitbreiding?

We hebben de beantwoording met Wonen Limburg afgestemd. Er liggen geen tijdelijke 
woningen leeg. Wel heeft er een huuropzegging plaats gevonden aan de Langeniusstraat, 
maar de huurder woont er nog. De vraag is dan ook welke tijdelijke woningen worden 
bedoeld? 

Met de locatie Achtkantmolen wordt begonnen, er wordt overleg gevoerd met de 
gegadigden. Deze mensen willen bij voorkeur in een vaste woonvorm wonen. Wonen 
Limburg is nog op zoek naar een geschikt product. Dit is echter niet in kleine aantallen 
leverbaar. Voor woonwagens is wel een product beschikbaar dat per stuk kan worden 
geleverd. Deze zijn ook gebruikt bij de vervangingen die recentelijk hebben plaatsgevonden 
aan de Poorterhof en Watersnip. 
We hopen dat er binnen enkele maanden bij Wonen Limburg een besluit genomen kan 
worden, zodat de planologische procedure voorbereid en opgestart kan worden. De 
maatvoering van de kavels is afhankelijk van het uiteindelijke product. Dit heeft weer 
gevolgen voor het bestemmingsplan. Verder is de financiële haalbaarheid nog niet 
aangetoond. 



16 105 Alle indicatoren zijn goed 
behalve de structurele 
exploitatie ruimte. Wat 
betekent dit concreet?

Deze indicator laat zien in hoeverre de gemeente structurele lasten kan dekken met 
structurele baten. De indicator is 0.01 per ultimo 2021 dus dat is nagenoeg neutraal. En dat 
is ook waar we naar streven. 

17 138 Beekpoort Noord
Aanvankelijk was het te 
verwachten verschil € 
3.100.000 zie ik het goed en is 
het tekort inmiddels 
opgelopen tot € 3.529.000?

In de MPGV 2020/2021 en de jaarrekening 2020 was het tekort op Beekpoort-Noord € 3,279 
mln. Dit loopt op naar 3,529. De grootste mutatie komt de meerkosten van het herinrichten 
van de Suffolkweg. Deze kosten aanvankelijk waren opgenomen in de risicobuffer van de 
MPGV 2020/2021. Dit risico is bij de MPGV 2021/2022 overgenomen uit de risicobuffer naar 
de grondexploitatie.

18 138 Kanaalzone I wat is daar 
veranderd?

Het verwachte eindresultaat is van 1.841 in 2020 naar 1.917 gegaan in 2021.
De voornaamste mutatie betreft een verhoging van het budget van de saneringskosten. 

19 152 Bovenregionale evenementen 
graag specificatie?

Bovenregionale evenementen

Begroting Realisatie
Lasten  € 75.000,00  € 52.334,00 
Baten  €              -    €  -7.500,00 

 € 75.000,00  € 44.834,00 

De uitgaven betreffen voor € 42.500 de Simac ladies tour. De baten zijn hier ook van.
Daarnaast betreft het voor € 7.600 Gulden Humor Weert.  

Typisch Weert graag 
specificatie? Begroting Realisatie

Lasten  € 70.000  € 56.191 

Historisch verzet museum/verzetsmonument  € 12.132 
Open monumentendag  € 18.276 
Bordjes/omschrijving monumenten  € 19.375 

                               € 49.783



Samen aan de slag. Graag 
specificatie baten en lasten? Begroting Realisatie

Lasten  € 138.000,00  € 135.276,00 
Baten  € -59.301,00  € -58.303,00 

 € 78.699,00  € 76.973,00 

De lasten betreffen bijdragen aan de volgende stichtingen:
Punt welzijn                                             € 10.000
Stichting Keent onderneemt                € 17.500
Wonen Limburg                              € 25.000
Rick                                                           € 15.000
inzet medewerker Cranendonck  € 52.122
Folder                                                           € 7.800

                                                         € 127.422
De baten betreffen bijdragen van de gemeente Nederweert en van de gemeente 
Cranendonck.

Managementletter 
BDO

Nadere toelichting over de 
data incidenten bij privacy 

De 5 data incidenten betreffen inbreuken op de beveiliging waarbij persoonsgegevens 
betrokken waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een poststuk of mail die naar een verkeerde 
ontvanger gestuurd wordt, of het niet geanonimiseerd publiceren van stukken op de 
website. Beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, zijn altijd 
meldensplichtig bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de 
inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Bij 2 van 
de 5 incidenten kon niet gemotiveerd worden waarom een risico niet waarschijnlijk was. Om 
deze reden zijn ze gemeld.
N.B. nader onderzoek heeft bij 1 van deze 2 aangetoond dat een risico alsnog 
onwaarschijnlijk was. Daarom is deze melding naderhand ingetrokken.


