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Vragen 31 mei BV/INW
Vervanging stoelen Munttheater:
Betreft dit een vervanging van alle
stoelen?
Hoe is hoogte budget bepaald?

Ja, alle theaterstoelen

Is niet afgesproken dat er geen
volledige vervanging plaatsvindt, maar in
plaats daarvan geleidelijke vervanging
(jaarlijks kapotte stoelen vervangen).
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Toplaagrenovatie vloer sporthal St. Theunis:
Waarom staat een toplaagrenovatie
gepland in 2019 (hal dateert uit 2011 en als
afschrijvingstermijn is 15 jaar opgenomen).
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Wat doen we om incidenten op scholen te
voorkomen

Het Munttheater heeft na overleg met twee potentiële leveranciers een investeringsraming
gemaakt. Hierbij is uitgegaan van:
• Levering 471 theaterstoelen (gemiddeld model) incl. afwerkingen (o.a. stoel- /
rijnummers, logo): € 150.879,• Hergebruik luchtinblaaskransen die onder de huidige stoelen zitten. Deze hoeven alleen
opnieuw gespoten te worden: € 5.000,• Arbeidskosten plaatsing: € 6.400,• Onvoorzien € 7.721,Nee, de bedoeling was wel om de totale vervanging zolang als mogelijk uit te stellen door her en
der onderdelen te vervangen en stoffering te repareren. Gezien de toenemende problemen en
herstelwerkzaamheden de laatste jaren, is het aan te bevelen om nu over te gaan tot totale
vervanging van de stoelen:
• Bij steeds meer stoelen moet de bekleding hersteld worden. Dit is slechts een tijdelijke,
niet duurzame oplossing;
• Bij steeds meer stoelen beginnen de mechanische onderdelen gebreken te vertonen. Bij
diverse stoelen functioneert het opklapmechanisme niet meer. Zeker in geval van een
calamiteit is dit onwenselijk omdat dit de loopvrijheid belemmert;
• De vering in de stoelen laat na. Dit doet afbreuk aan het zitcomfort.
Het pand is van 2010 en de afschrijftermijn van de kunststof vloer van de toplaag is 10 jaar. In
het overzicht vervangingsinvesteringen staat abusievelijk 15 jaar. Omdat de vervanging voor 2019
opgenomen is, heeft de correctie van de afschrijvingstermijn geen gevolgen voor de begroting
2017.
De toplaag is in 2015 vervangen i.v.m. aanhoudende klachten gladde vloer. Staat nu gepland in
2025.
In eerste instantie is onderwijs verantwoordelijk voor veiligheid op school.
In het convenant Veilige School zijn aanvullende afspraken gemaakt over afstemming politie,
onderwijs, gemeente.
Aandachtspunt zijn de vechtscheidingen en het voorkomen dat kinderen in criminele of
drugscircuits terechtkomen.
Alle gemeentelijke preventieve onderwijsactiviteiten zijn in algemene zin gericht op een goede
basis: vroegtijdig contact met ouders, weerbaarheid, informatie door consulenten en aanwezigheid
van jeugd- en gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, schoolmaatschappelijk werk,
jongerenwerk, combifunctionarissen en HALT op de scholen, versterken van de basisvoorzieningen
door trainingen Triple P.
Dit vormt de basis, we blijven door ontwikkelen.
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Vragen voorjaarsnota 2016 M. van den
Heuvel 1 juni 2016
Blz. 20 Lichtenberg: de investeringen in de
Lichtenberg (exclusief de verwerving)
worden op basis van ‘expert judgement’
geraamd op € 1,5 miljoen. Kan iets meer
duidelijkheid worden gegeven over:
•
Wat zijn de plannen nadat alles is
opgeknapt?

Antwoord

•
Is het mogelijk om de exploitatie van
het theater rendabel te krijgen? Is hier reeds
onderzoek naar gedaan?

Exploitatie theater is alleen rendabel te krijgen als uitsluitend beheer en onderhoudslast worden
meegenomen, niet de kapitaalslasten.
Er is nu nog geen definitief exploitatiemodel

•
En wat gaat het (jaarlijkse)
onderhoud kosten van het theater?
Blz. 22 De prioriteiten 24 tot en met 27
staan niet toegelicht in de voorjaarsnota.
Graag zouden wij voor deze prioriteiten nog
een toelichting willen ontvangen.

Beheer en onderhoud gebouwen Lichtenberg: € 10.000,- (Eerste raming)

Dit bedrag is opgebouwd uit kosten voor het weer veilig en gebruiksklaar maken van het theater
zelf, het entreegebouw, de kleedhokjes, opschonen park inclusief de aanleg van een bruggetje
vanaf de Nelissenhofweg langs de Maria-kapel met pad naar theater, opschonen deel voormalige
zwembad (tennisbanen verwijderen, beplanting opschonen, exclusief bodemsanering) plus
plankosten.

Prioriteit 24:
Op het gebied van bedrijfsvoering lopen diverse initiatieven tot regionale samenwerking. Om deze
samenwerking te concretiseren is “werkkapitaal” noodzakelijk. Concreet is op dit moment
voorzien:
• GEO samenwerking: Rondom de basisregistratie BGT is concreet tot een samenwerking
besloten. Het budget voor GEO is noodzakelijk om investeringen te kunnen doen om op
termijn efficiënter en met minder kosten te kunnen werken.
• Onderzoek naar regionale samenwerking op het gebied van gegevensmanagement en het
beheer van basisregistraties (oa BAG).
• E-HRM, oa. Personeels- en salarisadministratie
• Harmonisering gemeentelijk informatiebeleid.
Prioriteit 25:
De ontwikkeling van de NML vraagt nadere ingrepen in de basis op orde brengen voor de drie
participerende gemeenten en de voorbereidingen voor de toekomst. Onlangs heeft een aantal
ingrepen in het management plaatsgehad.
Met het vanuit de NML aanstellen van een interimmanager voor de dagelijkse bedrijfsvoering en
continuïteit van de dienstverlening, alsmede de tijdelijke aanstelling van een kwartiermaker, wordt
hierin voorzien. De participerende gemeenten Venlo, Roermond en Weert dragen op basis van een
verdeelsleutel bij in de kosten.
Prioriteit 26:
In 2016 wordt het cultuurbeleid geactualiseerd. Ook wordt er een nieuwe Museumnota voorbereid.
De ambitie is vanaf de vaststelling van de nieuwe visies extra impulsen te geven aan het culturele
klimaat van en in onze gemeente. Dit moet leiden tot verlevendiging, verrassing en verfrissing in
het profiel van de stad. Creativiteit, innovatie en vrijzinnigheid geven een stad smoel en zorgen
voor sociale en economische groei.
Om die impuls handen en voeten te kunnen geven, is het nodig de personele capaciteit te
versterken. Gedacht wordt aan een jaarlijks budget van € 100.000,- voor 2017 en 2018 dat voor
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dit doel kan worden aangewend. Tijdig vóór de besluitvorming in het kader van de begroting 2019
zal worden geëvalueerd of deze impuls een incidenteel of structureel karakter moet krijgen.
Prioriteit 27 :
Betreft het structureel maken van de functie van 0,78 fte adviseur Mobiliteit & Duurzame
inzetbaarheid . Deze functionaris is actief bezig met begeleiding van werk naar werk en stimuleert
(vrijwillige) mobiliteit. Op basis van ervaringen bij FLOW kunnen dankzij de
mobiliteitsmedewerker gedwongen ontslagen en daarmee hoge kosten voorkomen worden.
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Blz. 25 Is bij de vervanging van systemen
(BAG, Key2parkeren en PIMS) rekening
gehouden met de ambities die genoemd
staan in het ICT Masterplan?

Zodra de daadwerkelijke vervanging van de applicaties in gang gezet wordt, zal zeker een relatie
gelegd worden met de ambities van het ICT Masterplan.
Het ICT Masterplan is gericht op de informatievoorziening. De te vervangen applicaties zijn
bedoeld voor specifieke taken binnen de organisatie.
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Blz. 26 De vervangingsinvesteringen worden
meestal op basis van de afschrijvingstermijn
opgenomen in de lijst met
vervangingsinvesteringen. Echter soms is de
noodzaak van de vervanging
doorslaggevend, bijvoorbeeld bij renoveren
kunststofvloer toplaag St Theunis. Hierdoor
wordt de vervanging eerder gerealiseerd dan
de geldende afschrijvingstermijn, waardoor
sprake is van een ‘desinvestering’. Graag
verneem ik welke vervangingsinvesteringen
uit noodzaak eerder zijn opgenomen in het
overzicht inclusief een toelichting.
Blz. 46 Bij subdoelstelling 1.2.2. Verdere
vergroening staat: start herinrichting straten
in Keent (ook rioolvervanging). Waarom
staan deze werkzaamheden beschreven bij
het doel ‘verdere vergroening’?
Blz. 46 Bij subdoelstelling 1.2.2. Verdere
vergroening staat: planvoorbereiding
voortuintjes 3 straten Moesel. Wat houdt dit
in?
Blz. 49 Bij subdoelstelling 1.6.1 wordt
gesproken over een mobiliteitsplan. Wat
houdt dit precies in? Wat gaan we hiermee
doen?

De vervangingsinvesteringen betreffende sport op blz. 26 van de Voorjaarsnota zijn allen niét
eerder opgenomen uit noodzaak. De vervangingen worden niet eerder gerealiseerd dan de
geldende afschrijvingstermijn. Hierdoor is geen sprake van een desinvestering.
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Door de integrale aanpak van de gehele openbare ruimte van gevel tot gevel (riool, wegen,
parkeren, groen) bij een rioolrenovatie wordt de gehele inrichting van de straten aangepast en
meer voorzien van bomen en plantsoenen ter verbetering van de woonkwaliteit.

De vergroening wordt gerealiseerd door het verleggen van het trottoir en de aanleg van
voortuinen. De voortuinen komen in beheer bij bewoners.

Een mobiliteitsplan is een strategische visie op het gebied van verkeer en vervoer. Aan de visie is
geen uitvoeringsprogramma gekoppeld. De centrale vraag is:
Wat is er op het gebied van verkeer op langere termijn nodig om de (ruimtelijke) kwaliteiten van
Weert maximaal te laten functioneren?
De volgende onderwerpen zijn onderdeel van het mobiliteitsplan 2017: bereikbaarheid, auto-,
fiets- en voetgangersverkeer, openbaar vervoer, parkeren en verkeersveiligheid.
Dit plan geeft de verkeerskundige richting aan bij de verkeersinvulling van andere ruimtelijke
plannen, besteden van knelpuntenbudget en bij beantwoording van vragen van burgers en
bedrijven.
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Blz. 49 Bij subdoelstelling 1.6.1 staat het
resultaat dat we streven naar 0
verkeersdoden. Hoeveel dodelijke
verkeersslachtoffers waren er in 2015?
Blz. 54 Bij subdoelstelling 2.5.1 staat:
‘faciliteren grootschalige vraag op CentrumNoord’. Ik zie echter geen concreet
resultaat. Wat houdt dit precies in?
Blz. 54 Bij subdoelstelling 2.5.2 staat:
functionele verbreding
Stadsbrug/Eindhovenseweg. Ik zie echter
geen concreet resultaat. Wat houdt dit
precies in, wat zijn de plannen?
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Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2015 is nog niet officieel vrijgegeven door de
registerende instantie. In 2013 en 2014 waren respectievelijk 5 en 4 doden in het verkeer te
betreuren.
Concreet resultaat is dat kantoorgebruikers op de juiste locatie kunnen worden gehuisvest. Met
een kantorenpark voor grootschalige gebruikers op Centrum-N en kleinschalige gebruikers in het
centrum kunnen we voldoen aan de vraag naar gedifferentieerde kantorenmilieus. Daartoe
verkopen we kavels en begeleiden we o.a. in het vergunningenproces.
De mogelijkheid wordt geboden voor gedeeltelijke transformatie: verbreding van de bestemming
naar functies die aansluiten bij de binnenstad zoals wellness & leisure en een hotel (geen
detailhandel). Concrete resultaten zijn duidelijkheid over de vestiging van het China-hotel en een
(partieel) herzien bestemmingsplan.
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