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Agendapunt 10 Herinrichting en opwaardering stadspark Weert 

 

VVD 

 
Vraag 

Wat veroorzaakt het verschil van €429.984,47 tussen het vorige raadsvoorstel (vorige cyclus) en 

het huidige raadsvoorstel? 

Antwoord 

In het eerdere voorstel was een bedrag van € 150.000,- opgenomen voor archeologie. Dit is nu 
verhoogd naar € 275.000,-. De extra kosten voor bodemsanering, te weten € 264.898.00 zijn 
opgenomen. De resterende extra kosten zijn voor het stadspark. Daarmee is het resterend budget 
voor de versterking van de binnenstad, met uitzondering van de middelen voor vergroening van de 
Oelemarkt, uitgeput. Dit is in overleg met de provincie gebeurd.  
 

Vraag 

De prioriteit in de begroting 2018 was €900.000,-. Het rentepercentage is nu lager, dus wat is het 

exacte investeringsbedrag o.b.v. de prioriteit? 

Antwoord 

De € 900.000,- was gebaseerd op een rentepercentage van 1,25 %, een afschrijvingstermijn van 
40 jaar en een jaarlast van € 33.750. In voorliggend voorstel variëren de afschrijvingstermijnen en 
is rekening gehouden met de afschrijvingstermijn die behoort bij de werkzaamheden. Die variëren 
van 25 jaar tot 100 jaar). De investering komt uit op € 1.218.761,-.   
 

Vraag 

Welke variant voor archeologisch onderzoek wordt aan de raad voorgelegd? Zit dit bedrag in de 

totale kosten? 

Antwoord 

Er is met € 275.000,- aan kosten voor archeologisch onderzoek rekening gehouden. Dit is in het 
voorstel meegenomen. Wij gaan er van uit dat hiermee het meest uitgebreide scenario onderzocht 
kan worden, dat is begroot op € 315.000,-. Wij gaan er hierbij van uit dat er synergievoordelen te 
behalen zijn in verband met sanering. Verder worden nog subsidies aangevraagd. 
 

Vraag 

Zit de €264.898,- voor bodemsanering in het totaalbedrag van €2.396.416,47? Klopt het dat dit 

eenmalige kosten zijn? 

Antwoord 

Ja, met de extra kosten voor bodemsanering is in het totaalbedrag rekening gehouden. Deze 
kosten dienen in één keer te worden afgeschreven en worden uit de te ontvangen bijdragen van de 
Erfgoed Deal/de provincie betaald 

 


