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Vragen raad en commissies begroting 2019 en 2e tussenrapportage 2018 deel 2. 

 
Nr Omschrijving Antwoord 
   

 Vragen fractie Goubet/Duijsters d.d. 23 oktober 2018.  
62 Pagina 63; ‘In versneld tempo wordt de gaskraan dicht gedraaid. 

De technieken om woningen van het gas af te halen zijn echter 
nog in ontwikkeling. Er bestaat op dit moment nog onvoldoende 
inzicht welke technieken waar het meest voor de hand liggen.’ 
- Als het antwoord op de vraag zoals gesteld bij pagina’s 12 
en 57 ‘ja’ is, zou dit geen overweging zijn om toch een desnoods 
‘loos’ gasleidingnet aan te leggen in uit- of inbreidingsgebieden? 

Het is zinvol om ruimte te reserveren voor ondergrondse infra, 
alleen weten we momenteel nog niet in welke vorm dit zal zijn en 
wat eventueel benodigd is. 

   
 Vragen fractie VVD d.d. 23 oktober 2018.  
67 p. 12 Waarom ligt het aardgasverbruik per woning in Weert zo 

ver boven het landelijk gemiddelde? 
Dit heeft te maken met de opbouw van het woningenbestand 
(verhoudingsgewijs meer vrijstaande woningen en veel minder 
gestapelde bouw). 

77 p. 87 Welke risico's zijn er niet meer opgenomen in de begroting 
2019 t.o.v. 2018? 

In het risico-overzicht van onze gemeente zien we dat circa 10-15 
majeure risico’s het afgelopen jaar het overgrote deel van de 
benodigde weerstandscapaciteit domineren. Dit betreffen risico’s 
die verbonden zijn aan gemeente typische processen die daarmee 
niet snel uit het overzicht zullen verdwijnen. Wel vinden er 
frequent nieuwe waarderingen plaats van de financiële impact 
van de afzonderlijke risico’s waardoor deze al dan niet hun plek in 
de top 10 blijven behouden. Deze waarderingen zijn m.n. 
afhankelijk van omgevingsfactoren in onze stad en de mate van 
beheersing van de risico’s. Het meest in het oog springend is het 
vertrek van de BUIG uit de top 10. Hierbij geldt dat de in 2017 
door het Rijk opgelegde taakstelling is gedaald en de daling van 
het inherente risico door de economische groei. Het naast elkaar 
leggen van de foto’s van de beide begrotingen maakt deze 
verschuiving duidelijk zichtbaar. 
De grootste dalingen in financiële risicowaardering zijn terug te 
zien in de grondexploitaties bedrijven en woningbouw. 
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79 p. 90 Kan toegelicht worden waarom de overige risico's zoveel 

hoger zijn dan in begroting 2018? 
In de begroting 2018 is er sprake van 31 risico’s met een 
financiële waardering van € 2.789.100,--. In de begroting 2019 is 
er sprake van 32 risico’s met een waardering van € 3.856.600,--. 
Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
opwaardering van een aantal bestaande financiële risico’s en de 
verschuiving van het BUIG (+€ 300.000,--) van de top 10 naar 
de “overige risico’s”. De belangrijkste opwaarderingen betreffen: 
• Minimabeleid (+ €400.000,--): Risico: “Stijging van de 

kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering, of maatwerk 
of door de toename van de doelgroep”. Oorzaak: De 
gemeente is verantwoordelijk maar heeft geen volledige grip 
op de toegang. Toegenomen aandacht voor armoede. 

• Privacy (+ €235.000,--): Risico: “Privacy Leerplicht / RMC / 
WMO / Pwet/Schulddienstverlening/Vraagwijzer”. Oorzaak: 
Onbekendheid reikwijdte en inrichting systeem. 

Schulddienstverlening (+€ 100.000,--): Risico: “De aanvragen 
en dus ook kosten uit de pas lopen met de begroting”. Oorzaak: 
Geen grip op volume. Landelijke trend toename armoede. 

82 p. 98 Wat is de actuele status van het beheer- en onderhoudsplan 
voor parkeergarages? 

Het meerjarenonderhoudsprogramma is in voorbereiding en 
wordt in Q1 2019 ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

83 p. 99 Wat is de actuele status van het bermenbeheerplan? Nu de termijn van het huidige bermenbeheerplan is afgelopen 
wordt nog in 2018 gestart met het maken van een nieuw 
beheerplan. Medio 2019 wordt het nieuwe bermenbeheerplan ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

84 p. 100 Wat is de actuele status van het integraal 
groenbeleidsplan? 

We zullen eerst moeten inventariseren of een groenbeleidsplan 
nodig is naast een bomenbeleidsplan, biodiversiteitsplan etc. We 
moeten kijken wat er nog ontbreekt. 

   
 Vragen fractie CDA d.d. 24 oktober 2018.  
89 Pag. 5 In de eerste rapportage 2018 was het saldo voor de 

jaarschijf 2019 € 732.544,--. Het saldo van de conceptbegroting 
2019 is € 37.688,--. Wat is de verklaring voor het verschil? 

Het verschil tussen de jaarschijf 2019 bij de 1e rapportage 2018 
en het saldo van de begroting 2019 zit met name in de mutaties 
die nu voor 2018 zijn verwerkt in de 2e tussenrapportage. Met de 
mutaties met een structureel karakter is bij de opstelling van de 
begroting 2019 zoveel als mogelijk al rekening gehouden. In de 
rapportage is in de toelichting opgenomen hoe de verwerking in 
de begroting 2019 heeft plaatsgevonden. 
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90 Pag. 5 Op deze pagina staat dat de bijstellingen 2018 die een 

doorwerking hebben naar 2019 in de conceptbegroting 2019 zijn 
verwerkt. Kan hiervan een specificatie worden gegeven? 

In de 2e tussenrapportage 2018 is op bladzijde 5 aangegeven of 
de mutaties ook een structureel karakter hebben. Bij de verdere 
toelichtingen op de mutaties vanaf bladzijde 9 is vermeld hoe bij 
de samenstelling van de begroting 2019 met de specifieke posten 
is omgegaan. 
Bij de voorbereiding van de begroting 2019 vormt de begroting 
2018 inclusief de wijzigingen op grond van de 1e 
tussenrapportage de basis van de gegevens waarmee gestart 
wordt. Structurele mutaties uit de 1e tussenrapportages zijn dus 
hier al  in meegenomen. 

96 De stijging van de bijdrage aan ICT-NML is hoger dan vermeld in 
het raadsvoorstel voor de begroting 2019 van ICT-NML in de raad 
van mei. Wat is de verklaring voor dit verschil? 

De in het raadsvoorstel “Ontwerpbegroting ICTNML 2019 en 
invulling Bedrijfsorganisatie (BVO) ICTNML” genoemde stijging 
van de bijdrage van de gemeente Weert aan ICTNML van 
afgerond € 24.000,-- betreft de stijging cf. de  begroting 2019 
van ICTNML ten opzichte het boekjaar 2019 uit de (meerjaren) 
begroting 2018 van ICTNML. De in de begroting 2019 van de 
gemeente genoemde stijging van de bijdrage betreft de stijging 
van de bijdrage in boekjaar 2019 ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar 2018. 

97 Pag. 6 Voor 2018 wordt een hogere OZB-opbrengst voorzien van 
€ 186.000,--.Wat is de verklaring en wordt dit bedrag voor de 
begroting 2019 gezien als een deel van de gewenste opbrengst? 
Of is het de bedoeling dat dit deel wordt meegeteld in de 
opbrengst 2018 waarover voor 2019 een procentuele stijging in 
de begroting wordt opgenomen? 

Het overzicht op bladzijde 6 geeft de belangrijkste afwijkingen 
tussen de begroting 2019 en de bijgestelde begroting 2018 weer. 
Het bedrag van € 186.000,-- geeft de verwachte stijging voor 
2019 weer ten opzichte van de begroting 2018. Voor de 
opbrengst OZB is rekening gehouden met de reguliere verhoging 
van 1,5 % voor prijsstijgingen en de verwachtte hogere 
opbrengst door de toename in het aantal woningen 
(areaaluitbreiding). 
De raming van de opbrengst OZB voor 2018 staat los van het 
specifieke bedrag van € 186.000,--.  

102 Pag. 18 Is er in de afgelopen 4 jaren gebleken dat er onvoldoende 
niveau is ten aanzien van crisisbeheersing en in welke vorm 
ontbrak het aan niveau in deze situaties? 

Stelling klopt niet; zie pagina 18. 

103 Pag. 18 Welke rol heeft de gemeente bij het aanpakken en 
voorkomen van cybercrime, identiteitsvraagstukken en 
georganiseerde criminaliteit? 

De gemeente heeft een regierol (de juiste partners bij elkaar 
brengen) en een uitvoerende rol (toepassen van bestuurlijke 
instrumenten, bijv BIBOB). 

106 Pag. 19 Waarom wordt bijna 10% meer gevraagd  
(€ 4.371.000,--) voor openbare orde en veiligheid terwijl er in 
2017 “maar” € 3.888.000,-- van de begrootte € 4.003.000,-- 
benodigd is geweest. 

Het bedrag van € 3.888.000,-- betreft de werkelijke uitgaven 
(jaarrekening) 2017. Het bedrag van € 4.003.000,-- betreffen de 
begrote kosten 2018. Het is niet zuiver om de begrote kosten van 
een boekjaar te matchen met de werkelijke kosten van het 
voorgaand boekjaar. Uit eerdere raadsvoorstellen is u de reden 
van de verhoging van kosten bij de Veiligheidsregio bekend. 
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107 Pag. 20 Is het aantal verwijzingen naar HALT ieder jaar significant 

hoger dan het gemiddelde in Limburg of is er sprake van een 
eenmalig afwijkend cijfer? Hoe verhoudt zich het aantal 
verwijzingen tot het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van 
gemeenten in dezelfde grootteklasse als Weert? 

We lopen gelijk op met het landelijk gemiddelde, met soms een 
uitschieter. 

108 Pag. 20 In Weert is kennelijk het aantal diefstallen uit woningen 
(gelukkig) lager dan gemiddeld in Limburg. Geldt dit ook voor de 
diefstallen uit bijgebouwen en schuurtjes? 

Ja. 

114 Pag. 50 Jongeren raad wordt na 2019 opgepakt. Als het aan het 
CDA ligt al in 2018! 

Jongerenraad wordt IN 2019 opgepakt gecombineerd met het 
traject ten aanzien van initiatieven voor leerlingen (nieuw 
onderwijsbudget). Het woord NA zou dus IN moeten zijn. 
 

116 Pag. 66 Wat zijn de oorzaken dat het personeelsbestand de 
afgelopen jaren uit balans is geraakt? 

Weert heeft een relatief grijs personeelsbestand; hierin zit 
meestal weinig verloop anders dan naar AOW. Daarnaast is via 
WinD gekozen om medewerkers zoveel mogelijk intern mobiel te 
laten zijn. Hierdoor is er minder natuurlijke doorstroom geweest 
dan normaal het geval zou zijn. Er is dus weinig nieuw personeel 
aangetrokken. 

117 Pag. 66 Hoeveel hoger dan het landelijke gemiddelde is het 
percentage 60+ en hoeveel lager het aantal 35- ? 

Landelijke cijfers uit 2017 vergeleken met Weert:  

16% is ouder dan 60 jaar en 

12% jonger dan 35 jaar 

Weert: 

21% ouder dan 60 jaar 

10 % is onder de 35 jaar 
118 Pag. 66 Wat wordt concreet bedoeld met samenwerking zoeken 

om krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. 
Samenwerking met b.v.  Banenplein Limburg, gemeenten en 
andere samenwerkingsverbanden. Actief benaderen van 
opleidingsinstituten om jonge mensen te werven. Onderlinge 
uitwisseling en detacheringen met en vanuit andere organisaties. 

121 Pag. 66 Waarom is de Visie op Dienstverlening niet meer 
geactualiseerd na het verstrijken van de looptijd? 

De visie op dienstverlening (2014) beschreef al het belang van de 
digitalisering en het denken van ‘buiten naar binnen’. De 
dienstverlening is hierop verder doorontwikkeld. Door een gebrek 
aan personele capaciteit heeft deze doorontwikkeling niet geleid 
tot een actualisatie van de visie.  
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122 Pag. 67 Er wordt gesteld dat de gemeentelijke website beter moet 

aansluiten bij de huidige digitale behoeften van onze inwoners? 
Wat zijn die behoeften dan? Is hier in Weert onderzoek naar 
gedaan? 

In 2017 is een toptakenonderzoek gehouden, uitgevoerd door 
Team Communicatie ism met bureau 'De Staat van het Web' 
(www.destaatvanhetweb.nl). De toptakenmethode is een 
methode die achterhaalt wie bezoekers zijn en voor welke taak zij 
naar een website komen. Het is een op feiten gebaseerde 
methode waarbij de vraag van het  
publiek (inwoner, ondernemer of toerist) centraal staat. 
De onderzoeksmethode heeft een kwantitatieve en kwalitatieve 
component. Kwantitatief in het verzamelen van data en 
kwalitatief in het meten van het succes en falen van de ervaring 
van een klant op de website en meten hoe soepel (of niet zo 
soepel) de klantreis voor het online gedeelte verloopt.  
Uit dit onderzoek kwam een aantal adviezen, met name het 
omvormen van de website tot een toptakenwebsite, waarbij meer 
aandacht wordt gegeven aan de toptaken waar veel bezoekers 
voor komen (43% van alle bezoekers komt voor dezelfde 10 
taken) en minder aandacht aan pagina’s en taken die minder 
frequent opgezocht worden. 

123 Pag. 67 Van welke vormen van digitale media wordt op dit 
moment gebruik gemaakt? 
 
 

De gemeente Weert heeft een website, (vanaf 1 november 2018) 
Facebook, Twitter, LinkedIn pagina en een YouTube kanaal. 

126 Pag. 68 Bij het thema personeel en organisatie wordt met name 
over personeel gesproken. Zijn er ook nog zaken die raken aan 
de wijze van organisatie? 

Ervan uitgaande dat een organisatie bestaat uit personeel, heeft 
de wijze waarop georganiseerd wordt impact op het personeel. 
Keuzes voor structuur en de wijze van aansturing, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden bepalen in hoge mate de 
handelingsmogelijkheden. 

128 Pag.69 Personeel en organisatie: Hoe gaat u borgen dat de 
kennis binnen de organisatie behouden blijft? 

Onderdeel van het opleidingsprogramma 2019 is het borgen van 
kennis. Denk daarbij aan kennisoverdracht via de digitale weg 
(kennisopslagmodules) en face tot face via meester-gezel 
constructies. 

141 Pag. 108 Hoe verhoudt duurzame en flexibele inzet zich tot het 
borgen van kennis binnen de eigen organisatie? 

Duurzame inzetbaarheid impliceert dat je met de medewerkers 
die je hebt ook de veranderingen die nodig zijn aankunt. Dit 
vraagt voortdurende focus op potentie en 
doorstroommogelijkheden. Daarbij is het van belang dat de 
kennis die in huis aanwezig is beschikbaar en bereikbaar is.   
Het maakt dan niet uit wie op welke functie werkzaam is omdat 
de kennis is geborgd. 
Dit zal voor slechts enkele  zeer specialistische functies niet 
opgaan. 
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 Vragen fractie Weert Lokaal d.d. 24 oktober 2018.  
150 Programma 6 blz. 47 

Zorg en ondersteuning. 
Het woord “ontschotting” roept vragen op. 
Vooral waar het gaat om ontschotting tussen de  3D’s én  met 
werk en onderwijs en cultuur. 
Ontschotting gaat meestal over budgetten inzetten over de 
beleidsterreinen heen. Niet geheel duidelijk is hoe dit te 
bewerkstelligen is met onderwijs en cultuur. Kunt u hier 
voorbeelden van geven? 
 
 
 
 
 

Om inwoners op maat te kunnen ondersteunen, wordt breed 
gekeken naar de hulpvraag. Oplossingen kunnen dan gefinancierd 
worden uit diverse budgetten. Bijvoorbeeld: geld vanuit Wmo 
(begeleiding individueel, zorg) is ingezet om jongeren die 
uitvallen op school een traject te laten volgen bij Kr8chtig, zodat 
jongeren toch opgeleid worden tot een niveau 1 opleiding 
(zorggeld leidt tot onderwijsdiploma). Ander voorbeeld: een 
jongere vanuit de Widdonckschool heeft een traject gevolgd bij 
Slim in ICT, gedeeltelijk betaald vanuit onderwijsgelden en 
gedeeltelijk vanuit Wmo geleden (combinatie van zorg en 
onderwijs budgetten). 
 

   
 Vragen fractie D66 d.d. 24 oktober 2018.  
159 Blz. 30 

Onder het kopje aandachtspunten staat dat er in 2019 een 
tussenevaluatie van Keyport komt. Hoe zit het met de evaluatie 
van SML die in het verleden door de burgemeester is toegezegd? 
Wanneer kunnen we die verwachten? We zien hier niets over in 
de begroting staan. Ook niet op pagina 119. 

Het SML Netwerkberaad heeft onlangs besloten om het 
evaluatieproces eind 2018 op te starten. De opzet hiervan wordt 
besproken in het Netwerkberaad van 7 november a.s.. Omdat op 
deze dag de begrotingsbehandeling plaatsvindt en er geen 
Weerter bestuurder aanwezig kan zijn, is het standpunt van het 
college per brief verstuurd naar SML. De stukken staan op de 
TILS-lijst (B&W besluit 30 oktober). 

163 Blz. 143 en verder m.b.t. prioriteiten: 
- Prio 3: spoorlijn Weert-Antwerpen 
In de begroting en ook bij het kopje wat willen we bereiken” staat 
dat de gezamenlijke lobby doorgaat. Bij “wat mag het kosten” is 
er voor 2019 al een bedrag opgenomen voor de elektrificatie. Wat 
gaan we nu in 2019 doen? Lobbyen of al uitvoering geven aan de 
elektrificatie van de spoorlijn? Als er niet wordt gestart met de 
elektrificatie hoeft er ook geen € 65.000,-- te worden opgenomen 
in 2019. 
 

Zie ook het antwoord op vraag 15 en 86. Het is een bewuste 
keuze geweest om het bedrag in de begroting 2019 op te nemen. 
De reden hiervoor is dat de gemeente Weert aan wil geven de 
personenverbinding tussen Weert en Antwerpen op een zo kort 
mogelijke termijn te willen realiseren. Zodoende kan er druk 
uitgeoefend worden richting overige partijen om ook bij te dragen 
aan de elektrificatie. 

164 - Prio 5: gedeelde werkomgeving 
Waarom kost dit geld? De infrastructuur is er al. 

De basisinfrastructuur is er inderdaad al binnen de ICT 
samenwerking ICTNML. Onderdeel van de infrastructuur betreft 
ook de licenties om gebruik te kunnen maken van de 
programma’s voor de gedeelde werkomgeving. Het budget is 
bedoeld voor die licenties. 
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166 - Prio 24: bijdrage parkmanagement 

Bij “wat mag het kosten” staat dat de vraag naar middelen 
conform planning en budgettering in het businessplan 3.2 is. Is 
dit businessplan al voor de raad beschikbaar of komt dat bij het 
voorstel (wat nog volgt omdat het een vetgedrukte prioriteit is)? 

Het college heeft op 11 september 2018 ingestemd met de 
ambities van het Businessplan 3.2.. Het voorstel en Businessplan 
zijn op de TILS-lijst geplaatst  (TILS 1445). 

   
 Vragen commissie Samenleving en Inwoners 23 oktober 

2018 
 

   
 Vragen commissie Ruimte en Economie 24 oktober 2018  
174 Waarom is er een Landbouwvisie (pagina 56) nodig is (naast de 

Structuurvisie), wat moet hier in  staan en wat zijn de kosten van 
het opstellen daarvan. 

Een afzonderlijke landbouwvisie is gewenst vanwege enkele 
redenen. De raad heeft via een motie gevraagd om beleid ten 
aanzien van veehouderijen. Ook in het programma “Weert Koerst 
op verbinding” wordt gevraagd om een landbouwvisie. Daarnaast 
zijn er op Rijks- , Provinciaal en regionaal (SML)-niveau allerlei 
nieuwe ontwikkelingen en innovaties gaande op het vlak van 
voedselproductie, schone stallen, sanering van varkenshouderijen 
en vrijkomende agrarische bebouwing (VAB's). Met een lokale 
landbouwvisie kunnen we aansluiten bij deze regionale, 
provinciale en nationale ontwikkelingen, innovaties en 
beleidsplannen. 

175 Welke kosten zijn gemoeid met de uitvoering van biodiversiteit of 
ligt er hierbij een relatie met prioriteit 38 ? 

Het uitvoeringsbudget duurzaamheid en biodiversiteit is een 
uitbreiding van het bestaande duurzaamheidsbudget. Met dit 
budget zullen meer acties uitgezet kunnen worden die leiden tot 
een duurzamer en biodiverser Weert. Er ligt hierbij een relatie 
met het platform "Heerlijk Weert" wat er vooral op gericht is om 
inwoners te betrekken bij alle acties op o.a. het gebied van 
energiebesparing, afkoppeling regenwater, groene daken, 
verschillende subsidiemogelijkheden en bijvoorbeeld 
warmtescans. Het extra budget is dus bedoeld voor uitvoering en 
onderzoek om de duurzaamheidsambitie te kunnen versnellen. 
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176 Voor de VRI’s wordt aangesloten op een externe centrale. Wat 

zijn de kosten die hieraan verbonden zijn ? 
De tekst in de begroting is een “wenstekst” dan wel een 
voornemen dat beschreven is voor 2019. Momenteel vindt 
onderzoek en overleg met andere gemeenten (o.a. Venlo en 
Roermond die al een externe centrale hebben) of het eventueel 
aansluiten op de centrale van een van die gemeenten mogelijk is. 
Onderzoeksvragen zijn o.a. op welke wijze, onder welke 
voorwaarden, tegen welke kosten, wat zijn de voordelen en 
meerwaarde voor de Weerter situatie. Afhankelijk van de 
uitkomsten van al deze facetten in combinatie met de status van 
het (relatief kleine) areaal van onze VRI’s i.c.m. de 
aansluitmogelijkheid wordt het wel/niet een vervolg gegeven. 

178 Hoe is het onderhoud van de recreatieve fietsroutes geregeld? 
Zijn de budgetten die voorheen bij de afdeling OCSW beschikbaar 
waren nog steeds ergens in de begroting verwerkt ? 

Na aanleg van de recreatieve (fiets)routes is het onderhoud van 
deze routes ondergebracht bij de afdelingen R&E en OG. 
Het is afhankelijk van het type recreatieve route en het soort 
onderhoud dat uitgevoerd dient te worden welke afdeling en welk 
programma trekker is. 
De budgetten die voorheen beschikbaar waren zijn in lijn met 
voorgaande overgeheveld naar de betreffende afdelingen. Echter 
de realiteit leert dat de beschikbare middelen inmiddels 
onvoldoende zijn om alle recreatieve routes deugdelijk te 
onderhouden. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw 
meerjarig beheer- en onderhoudsplan verhardingen. In dit plan 
komt vanwege voorgaande een apart hoofdstuk omtrent het 
onderhoud aan recreatieve (fiets)routes inclusief financiële 
consequenties. 

   
 Vragen commissie Middelen en Bestuur 25 oktober 2018  

180 Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer  
Hoeveel fte inhuur wordt er momenteel in de ambtelijke 
organisatie ingezet? Welk deel daarvan wordt ingezet binnen de 
formatieruimte? 
Wat is de verhouding tussen tijdelijke/incidentele inhuur voor 
kortdurende kennisvergaring en structurele inhuur 
Betreft de incidentele inhuur deskundigheid die op langere 
termijn niet nodig is 

Er zijn op dit moment 74 personen ingehuurd.  
Wij registreren vanuit financieel oogpunt de contractwaarde en 
nog niet specifiek op fte. 
Inhuur heeft in principe een tijdelijk karakter. Het betreft meestal 
specialistische taken die we tijdelijk nodig hebben. Verder is er 
vervanging bij ziekte als het risico van onderbezetting speelt. 
Meer structurele inhuur alleen op functies waar flexibiliteit 
benodigd is die we met vaste medewerkers niet kunnen 
realiseren. 

182 Er wordt nog inzicht gegeven hoe het raadsbesluit over de 
knelpunten van september en eventuele personele gevolgen uit 
de 2e tussenrapportage zijn verwerkt in de begroting 2019 

Het raadsbesluit over de knelpunten is niet verwerkt in de 
begroting 2019. De besluitvorming heeft plaatsgevonden nadat 
de begroting 2019 gereed was en verzonden naar de raad. Ter 
info, het besluit over de knelpunten heeft geen budgettaire 
gevolgen voor het saldo van de begroting 2019. 
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183 
 

Verdere toelichting op de besteding van prioriteit 44 personele 
ambitie van € 335.000,-- 

Prioriteit 44 heeft betrekking op de volgende functies: 
Biodiversiteit en duurzaamheid 1 fte 
Programmamanager dienstverlening 1fte 
Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 0,5 fte 
Veiligheidscoördinator evenementen 1 fte 

   
 Nagekomen vraag fractie Goubet/Duijsters d.d. 29 oktober 

2018. 
 

184 Bladzijde 54 bij afval hier staat verminderen zwerfafval echter bij 
de uitleg wat willen we bereiken en wat gaan we hiervoor doen 
staat dit item niet omschreven en wordt niet omschreven wat 
bereikt wil worden en wat er gedaan gaat worden. Graag uitleg. 

Het verminderen van zwerfafval is inderdaad een van de 
speerpunten in 2019. De reguliere inzet (zoals afvalbakken, 
straatreiniging, handhaving) op zwerfafval wordt gecontinueerd. 
Daarnaast zullen er in 2019 extra maatregelen (zowel 
preventieve als beheersmaatregelen) worden genomen met de 
middelen uit de zogenaamde ‘zwerfafvalvergoeding’. In de 
Raamovereenkomst Verpakkingen is afgesproken dat het 
verpakkende bedrijfsleven jaarlijks geld ter beschikking stelt aan 
gemeenten voor extra zwerfafvalmaatregelen. Reguliere inzet 
mag hieruit niet worden bekostigd.  
 
Een belangrijk doel van de extra maatregelen is het terugdringen 
van de hoeveelheid zwerfafval die dagelijks ontstaat; we willen de 
‘vervuilingssnelheid’ omlaag brengen. Op dit moment wordt een 
grote inzet gepleegd op het opruimen van zwerfafval. Dit zal 
voorlopig ook nodig blijven, maar we willen steviger inzetten op 
preventieve maatregelen. Denk hierbij aan het testen van gedrag 
beïnvloedende maatregelen, aan zwerfafvalprojecten op scholen 
en aan een communicatie- en bewustwordingscampagne om 
inwoners meer te betrekken bij het probleem en de oplossingen. 
We reserveren een deel van het budget voor bewonersinitiatieven 
op het gebied van zwerfafval zodat we goede ideeën uit de wijken 
kunnen ondersteunen. 

 

Vragen raadsleden en commissies 2e tussenrapportage 2018  

 
 Omschrijving Antwoord 
 Vragen commissie Middelen en Bestuur 25 oktober 2018 

 
 

7 Mutatie P5 Jacob van Horne jaar: is het een aanpassing van de 
raming of en bijstelling op basis van de werkelijke uitgaven. 

Dit betreft een bijstelling op basis van de werkelijke uitgaven 
2018. 

 


