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Onderwerp 
 
Eindrapport rekenkamer Weert naar aanleiding onderzoek “De impact van de 
coronapandemie op de inwoners van Weert.” 
 
Voorstel 
 
Kennis te nemen van het onderzoek (en conclusies en aanbevelingen)  "De impact van de 
coronapandemie op de inwoners van Weert.” van de rekenkamer Weert. 
 
Inleiding 
 
De rekenkamer is een adviesorgaan van de gemeenteraad en brengt in die hoedanigheid 
via eindrapporten van door haar uitgevoerde onderzoeken conclusies/constateringen en 
aanbevelingen onder de aandacht van de raad. Op 22 december 2021 is het eindrapport 
naar aanleiding van het onderzoek "De impact van de coronapandemie op de inwoners van 
Weert.” aangeboden aan de gemeenteraad. Bij dit eindrapport is een bestuurlijke reactie 
door het college van burgemeester en wethouders uitgebracht. De reactie van de 
rekenkamer op deze bestuurlijke reactie is opgenomen in het eindrapport.  
  
Beoogd effect/doel 
 
De doelstelling van dit raadsvoorstel is uw raad kennis te laten nemen van de resultaten 
van het onderzoek. 
  
Argumenten  
 
De volgende vraag stond in dit onderzoek centraal: 
Wat is de impact van de coronapandemie op de inwoners van Weert, in hoeverre wijkt dit 
af van het landelijke beeld en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? 
  
Deze hoofdvraag is beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen, verdeeld over 
drie thema’s: 
Landelijk beeld 
1. Wat is er bekend over de landelijke impact van de coronapandemie op 
sociaaleconomische kenmerken van inwoners? 
2. Wat is er bekend over de landelijke impact van de coronapandemie op 
gezondheidskenmerken van inwoners? 
3. Wat is er bekend over de landelijke impact van de coronapandemie op sociaal-culturele 
kenmerken van inwoners? 
  
Lokaal beeld  
4. Hoe is het gesteld met de sociaaleconomische kenmerken van Weertenaren? 
5. Hoe is het gesteld met de gezondheidskenmerken van Weertenaren? 



  
 

Pagina 2 
 
 

6. Hoe is het gesteld met de sociaal-culturele kenmerken van Weertenaren? 
  
Vergelijking 
7. Hoe verhouden de sociaal-culturele kenmerken, gezondheidskenmerken en sociaal-
culturele kenmerken van Weertenaren zich tot die van andere inwoners en welke 
aandachtspunten komen hieruit voort? 

af van het lake beeld en wat zijn de W 
Conclusies 
 
In het rapport zijn de volgende conclusies opgenomen. 
  

1. De impact van de coronapandemie op inwoners is overwegend negatief, 
daadwerkelijke effecten laten zich nog nauwelijks zien. 

Hoewel de meeste Nederlanders aangeven dat de coronapandemie een negatief effect op 
hun leven heeft gehad, scoren zij op de meeste indicatoren niet slecht (of beter) dan vóór 
de coronapandemie. Op basis van landelijke gegevens lijkt de impact van de 
coronapandemie vooralsnog dan ook beperkt. Dit geldt zowel voor algemene indicatoren, 
als voor indicatoren die betrekking hebben op hun sociaaleconomische, sociaal-culturele, 
of gezondheidssituatie van inwoners. In sommige opzichten heeft de coronapandemie zelfs 
een positief effect gehad; sinds het begin van de coronapandemie houden Nederlanders 
bijvoorbeeld maandelijks vaker een beetje geld over. 
  

2. Inwoners van Weert staan er goed voor, (mentale) gezondheid, vertrouwen en 
eenzaamheid vragen om aandacht. 

Hoewel ook een meerderheid van de Weertenaren aangeeft dat de coronapandemie een 
negatief effect op hun leven heeft gehad, staan ze er in meerdere opzichten goed voor. Zo 
geven de meeste Weertenaren hun leven een ruime voldoende en heeft een meerderheid 
(zeer) veel vertrouwen in de toekomst. Ook schatten de meesten hun kans op baanverlies 
over algemeen als klein in, verwacht een meerderheid geen verslechtering van de eigen 
financiële situatie en houdt het merendeel maandelijks geld over. Tot slot leven 
Weertenaren over het algemeen gezond; ze bewegen regelmatig en maar 
een kleine groep gebruikt overmatig veel tabak of alcohol. 
  
Toch zijn er ook aandachtspunten. Slechts een kleine meerderheid beoordeelt zijn eigen 
gezondheid bijvoorbeeld als (zeer) goed en ook de mentale gezondheid van Weertenaren 
is een punt van zorg; een kwart heeft regelmatig last van stress en een derde ervaart 
slaapproblemen. Daarnaast hebben veel inwoners van Weert maar weinig vertrouwen in 
de overheid of elkaar en voelt een derde zich in meer of mindere mate eenzaam. Deze 
problemen concentreren zich bovendien met name in bepaalde groepen, zoals jongeren, 
alleenstaanden en inwoners met een laag inkomen. 
  

3. De situatie in Weert wijkt op enkele punten af van het landelijke beeld, maar niet 
uitsluitend in positieve of negatieve zin. 

Hoewel de situatie in Weert op enkele punten afwijkt van het beeld dat uit landelijk 
onderzoek naar voren komt, laten die afwijkingen een gemengd beeld zien. Aan de ene 
kant lijkt de impact van de coronapandemie minder groot dan landelijk het geval is; 
Weertenaren houden maandelijks vaker geld over dan Nederlanders in het algemeen en 
geven hun fysieke gezondheid gemiddeld een hoger cijfer. Ook leven Weertenaren 
gezonder, in de zin dat ze vaker bewegen en minder vaak alcohol of tabak 
gebruiken, en voelen ze zich minder eenzaam. 
  
Daar staat tegenover dat Weertenaren hun leven juist een lager rapportcijfer geven dan 
het landelijke gemiddelde, vaker negatieve effecten van de coronapandemie ervaren en 
minder vertrouwen hebben in hun financiële situatie. Bovendien voelen ze zich beduidend 
vaker gestrest of angstig en hebben ze vaker last van slaapproblemen. Tot slot valt ook 



  
 

Pagina 3 
 
 

het vertrouwen van Weertenaren op; het vertrouwen van inwoners in de overheid als 
elkaar is beduidend lager dan in Nederland als geheel. 
  

4. Landelijke gegevens over de impact van de coronapandemie zijn niet altijd 
representatief voor de situatie in Weert. 

Grote, landelijke onderzoeken naar de impact van de coronapandemie maken niet voor 
alle indicatoren onderscheid naar regio of gemeente. Dit, in combinatie met het feit dat 
het landelijke en lokale beeld voor een aantal van deze indicatoren van elkaar afwijkt, 
suggereert dat landelijke gegevens niet altijd een goede indicatie zijn van de situatie in 
Weert. Hoewel het in de meeste gevallen om relatief kleine verschillen gaat, is dit voor 
een aantal indicatoren zeker niet het geval. Uitsluitend varen op landelijke gegevens kan 
er bij deze indicatoren toe leiden dat de lokale situatie wordt onder- of overschat. 
  
Aanbevelingen 
 
De Rekenkamer doet de volgende aanbevelingen: 
-Beleid op basis van onderzoek; 
-SMART-doelstellingen formuleren die op basis van onderzoek gecheckt kunnen worden; 
-Beleidsmaatregelen ontwerpen op basis van beoogde SMART-doelstellingen. 
  
Financiële gevolgen 
 
 N.v.t. 
  
Uitvoering/evaluatie  
 
Overgenomen aanbevelingen worden op de voortgangsrapportage toezeggingen en 
aangenomen moties geplaatst. De stand van zaken van de implementatie van de 
overgenomen aanbevelingen wordt op deze manier regelmatig teruggekoppeld aan de 
raad. Indien er kennis wordt genomen van het rapport worden de aanbevelingen niet op 
de voortgangsrapportage geplaatst. 
  
Communicatie/participatie  
 
Het eindrapport met de bestuurlijke reactie is, gelijktijdig met het aanbieden van het 
eindrapport aan de gemeenteraad, op de website van de gemeente Weert geplaatst. Na de 
raadsbehandeling zal er een brief naar de rekenkamer uitgaan, met daarin het 
raadsbesluit. 
  
Bijlagen  
 
-Eindrapport rekenkamer. 
-Presentatie rekenkamer in de commissie op 8 maart 2022. 
  
  
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
  
De raadscommissie Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur, 
  
  
 
P.A.W. Otten                                     L.F.A. Heuvelmans 
Commissiegriffier                              Voorzitter 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1603364  
 
Advies raadscommissie  
 
De commissie S&I-M&B acht het rapport rijp voor behandeling in de raad als 
bespreekstuk. De commissie adviseert de raad kennis te laten nemen van het onderzoek. 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van de commissie S&I-M&B van 8 maart 2022 
 
 
 
 besluit: 
 
 
 
Kennis te nemen van het onderzoek (en conclusies en aanbevelingen)  "De impact van de 
coronapandemie op de inwoners van Weert.” van de rekenkamer Weert. 
  
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2022. 
  
 
 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


