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André van Beerendonk

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 15:56
Aan: André van Beerendonk; Paul Otten
Onderwerp: FW: Ontwerpbegroting RUD 2023, C’ie S&I/M&B

 
 

Van: Alwin Snijders <A.Snijders@weert.nl>  
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 15:03 
Aan: 'm.vandenbergh@raadweert.nu' <m.vandenbergh@raadweert.nu> 
CC: Griffie <G.Griffie@weert.nl> 
Onderwerp: RE: Ontwerpbegroting RUD 2023, C’ie S&I/M&B 
 
Geachte mevrouw Vandenberg, 
 
Onderstaand de beantwoording van u vragen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, hoor ik het graag.  
 

1. Het plan van aanpak doorontwikkeling ODLN is op 8 juli 2022 in het Algemeen Bestuur geweest. Daar is aangekondigd dat er financiële middelen nodig 
zijn om het plan te kunnen uitwerken. Op 13 oktober zullen de financiële consequenties voor de uitwerking van het plan van aanpak, conform afspraak, 
in het Algemeen Bestuur worden gebracht. Daarna zal de zienswijze procedure richting de raden en staten gevolgd worden, waarna het Algemeen 
Bestuur een definitief besluit kan nemen in haar vergadering van december.  

  

2. De vlottende activa uiteenzettingen met een rente-typische looptijd korte dan één jaar, hier vallen de vorderingen op openbare lichamen onder: dus de 
gefactureerde kosten die nog niet ontvangen zijn aan het einde van het jaar (zoals bv btw aangifte 4e kwartaal kan dit zijn, of dienstverlening aan 
partners die nog niet is ontvangen). Verder valt hier de uitzettingen van het schatkistbankieren onder. Het betreft dan de overtollige middelen die op 31-
12 in de vorm van een rekening-courantverhouding bij het Rijk zijn afgestort.De vlottende passiva bestaat uit de netto-vlottende schulden met een rente-
typische looptijd korten dan één jaar en uit overlopende passiva. De eerste is voor 2023 opgenomen voor een begroot bedrag van € 150.000. Dit betreft 
de overige schulden, oftewel een crediteurenschuld. Dus waar facturen voor ontvangen zijn maar op 31-12 nog niet betaald zijn.  De overlopende 
passiva is opgenomen voor een bedrag van € 1.000.000. Dit zijn kosten die betrekking hebben op het jaar maar pas het jaar daarna tot betaling komen, 
nog te ontvangen facturen. Voor het overgrote deel de jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en daarnaast nog de te ontvangen facturen 
voor levering van diensten over de laatste maanden van het jaar van de partners. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Alwin Snijders 
Teamleider Toezicht en Handhaving 
Gemeente Weert 
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101 
6001 GS Weert 
Telefoon :0495-575276/06-40982325 
 

 
 
 

 

 
 
 

Van: Marie-Thérèse van den Bergh <m.vandenbergh@raadweert.nu> 
Datum: 19 september 2022 om 22:06:57 CEST 
Onderwerp: Ontwerpbegroting RUD 2023, C’ie S&I/M&B 
Aan: Raymond Vlecken <r.vlecken@weert.nl> 
 
Geachte burgemeester,  
 
in de C'ie S&I/M&B 20 september wordt raadsvoorstel RUD ontwerpbegroting 2023 behandeld. Ik heb enkele vragen die ik dan stel. Het gaat 
om: 

 Is meer bekend over de financiële consequenties agv voorstellen C'ie Van Aartsen? In juli is een bestuursvergadering RUD geweest. Na 
de zomer zou een brief naar de gemeentes gaan waarin de consequenties staan. Zo kan elke gemeente er rekening mee houden in 
haar begroting 2023 

 Op de balans van de RUD in begroting 2023 (pg 27) staat bij vlottende activa (uiteenzetting met rentetypische looptijd <1 jr) een 
bedrag van €919.000,--, bij vlottende passiva €1.000.000,--. RUD verstrekt geen leningen. Wat houden de posten in?  

 En een tip: op pg 4 van het raadsvoorstel staat C'ie Ruimte & Economie. Dit moet mi M&B zijn. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Marie-Thérèse van den Bergh 
Weerter VVD-raadslid 


