
Technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” themamarkt  2 november 2015 

 

1 

 

Naam voorzitter: René Bladder 

Datum en versie: 2 november 2015  

Thema Economie 
 

Format Vraag 

52 • Begrijp ik het goed dat de maatschappelijke gevolgen nagenoeg nihil zijn en er alleen op een andere manier wordt 
omgegaan met budget? Kunt u aangeven hoe? 

antwoord In format staat al duidelijk omschreven dat voorziening (vaste kosten) wordt opgeheven en er arrangementen voor in de plaats 
komen. Maar we kunnen niet garanderen dat geen jongere tussen wal en schip raakt. Als budget onvoldoende is, zullen we dit 
melden bij gemeentebestuur. (is politieke afweging). 

Algemeen • Kosten evenementenbeleid. 
antwoord Naast de inzet van personele capaciteit voor beleidsmatige werkzaamheden (uitvoeringskaders), uitvoerende werkzaamheden 

(vergunningverlening) en toezicht, worden er geen kosten gemaakt.    
52 • bezuinigingen lokaal onderwijs 
antwoord Zowel voor weerbaarheid als Pluspunt is niet gekozen voor de kaasschaaf, maar bewust voor het beperken van 

maatschappelijke gevolgen. Subsidies lokaal onderwijsbeleid enkel voor scholen met veel gewichtenleerlingen. Weerbaarheid op 
maat/verzoek scholen. Gevolgen zijn niet nihil, wel zo klein mogelijk.  

52 • Subsidie pluspunt 
antwoord Pluspunt: i.p.v. voorziening worden maatwerkarrangementen geboden. 

89 Het college weigert motie uit te voeren. 
antwoord Het college heeft al een besluit genomen. 
52 In de vorige begroting van 2015 was vermeld dat in verband met de gewijzigde Wet Educatie en Beroepsonderwijs, 

educatiemiddelen worden uitgekeerd aan arbeidsregio’s. Heb hier niets meer van teruggezien.  
antwoord Op 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in werking getreden. Met de invoering van deze 

wet worden de educatiemiddelen uitgekeerd aan de arbeidsmarktregio’s i.p.v. aan individuele gemeenten. Roermond is per 
ministeriële regeling aangewezen als contactgemeente voor de regio Midden-Limburg. De zeven Midden-Limburgse gemeenten 
werken samen aan een voldoende en kwalitatief aanbod in de regio. Op regionaal niveau is een beleidsplan 
volwasseneneducatie 2016-2018 opgesteld. Dit plan zal naar verwachting eind 2015 vastgesteld worden door het college van 
burgemeester en wethouders van Roermond en vervolgens ter kennisname voorgelegd aan de afzonderlijke colleges van de 
deelnemende gemeenten.  
Volwasseneducatie raakt de werkvelden werk en inkomen en participatie aan. In het licht daarvan zien we volwasseneneducatie 
niet als doel op zich, maar als een instrument/middel om doelen op andere beleidsterreinen (bijv. werk en inkomen) te 
bereiken. Daarom wordt bezien of volwasseneneducatie bestuurlijk ondergebracht kan worden bij de stuurgroep regionaal 
arbeidsmarktbeleid.  

52 Bedragen nader toelichten. 
antwoord Totale bezuiniging is € 32.974. 

€ 14.224 is bezuiniging subsidie Pluspunt (vanaf aug. 2015 arrangementen) uit het RMC budget. 
€ 8750 is bezuiniging op Opmaat (onderdeel van Pluspunt, nu arrangementen) uit het Jeugdbudget. 



Technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” themamarkt  2 november 2015 

 

2 

 

€ 10.000 is bezuiniging op het algemene RMC budget. 
57 Verweerbaarheid en  TechLab. 
antwoord Voor Techlab was afspraak bij start: max 3 jaar. Moet zelf zoeken naar andere geldbron. Misschien meeliften met acties 

provincie, bedrijfsleven. Door gemeente is elke gelegenheid benut om externen bij TechLab binnen te loodsen. 
 Welke vooruitzichten heeft het TechLab als gemeente stopt met financiering. 
antwoord Hier heeft gemeente nog geen zicht op. Voor zover bekend is hiervoor nog geen financiering gevonden.  
52 Pluspunt arrangementen. Is er ook een koppeling met jongerenwerk. 

antwoord Arrangementen zijn maatwerk , sociale vaardigheidstraining wordt uitgevoerd door jongerenwerk. Ondanks bezuinigingen 
worden toch activiteiten behouden en versnippering voorkomen.  

89 Kan het goedkoper als e.e.a. in huis wordt gedaan i.p.v. bijvoorbeeld in het Munttheater. 
antwoord Het verschil in prijs tussen het Munttheater en een uitreiking in het stadhuis is klein. 

Daarbij moet je realiseren dat het stadhuis gesloten moet worden voor publiek en dat er op die ochtend – dat is volgende keer 
op een dinsdag-  geen huwelijken kunnen worden gesloten (gratis op dinsdag). Voor het kleine beetje verschil in prijs, voorkom 
je een hoop “gedoe” hier in huis. 

57 Weerbaarheid Punt Welzijn en relatie bezuiniging Punt Welzijn algemeen.  
antwoord De 20.000 bezuiniging komt boven op bezuiniging algemeen van 400.000. Daarnaast al eerder bezuinigd door stopzetten 

peuterspeelzaal Swartbroek. (staat in formats). 
52 Leerplicht. Gekozen voor een alternatief. 
antwoord 1. Constructie loonkosten Leerplicht voor Nederweert.  

2. Pluspunt. I.p.v. voorziening wordt maatwerk geboden. Door minder budget kan niet oneindig worden geleverd, 
tussentijds wordt raad op de hoogte gehouden.   

  
 

Naam voorzitter: Peet Dekker 

Datum en versie: 2 november 2015 

Thema Woonklimaat 1 
 

Format Vraag 

29 Wat zijn de lease kosten van de kraan en waarom is dat in 2016 niet nodig? 
 Deze werkzaamheden zijn uitbesteed aan aannemers. Daarom komen ze niet terug in de begroting 2016.  
29 Biodiversiteitsmeter kunt u aangeven wat u hier bedoelt? 
 In 2012 is het project Biodiversiteitsmeter opgestart, dit om aandacht te vestigen op ecologische waarden van bedrijfsterreinen. 

Dit project, tot eind 2014, was een samenwerking tussen gemeente, CZW en NMC. In de nieuwe realisatieovereenkomst met 
CZW is budget voorzien om dit project volledig te financieren. Het betreft een monitoringsproject voor de ecologische 
ontwikkeling bij de CZW. Dit wordt afgebeeld met borden bij de CZW. Monitoring gebeurt met scholen o.l.v. de ecologische 
werkgroep Weert-Zuid 

29 Verkeersvoorzieningen en tijdelijke verkeersmaatregelen wat is het verschil? 
 Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. 
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29 Is er gezocht om de kwaliteit anders in te vullen zonder een versoberde uitstraling  te krijgen? 
 We zijn opnieuw gaan kijken naar deze voorgenomen bezuiniging. Een adviesbureau heeft hier out of the box naar gekeken. 

Alle beheertypes zijn bekeken. Wat is de kwaliteit, wat gebeurt er bij omvorming en welke invloed heeft dit. We hebben 
gekeken naar gazons, hagen, blokhagen, bosplantsoen en waar plantsoen versleten is. Het beeld wordt dan anders. Dit kan op 
weerstand stuiten in de betreffende wijken en dorpen. Het bureau heeft gekeken waar hagen weg kunnen (bv. haag langs 
Ringbaan-Zuid ter hoogte van Laurenburg en hier een bloemenmengsel inzaaien), waar minder gesnoeid kan worden. In eerste 
jaar wordt naar de buitenschil gekeken (Ringbanen). Vaak groeit hoog gras ook in de haag. Zo ook in Kampershoek, waar de 
hagen wegvallen door de hoge vegetatie. Kampershoek alleen levert al een besparing op van € 20 - € 25 duizend. Intensieve 
communicatie met belanghebbenden is nodig. In Kampershoek met het parkmanagement. Soms moet je extra 
verkeersmaatregelen nemen om te kunnen maaien (bv. Eindhovenseweg). Dit levert ook een besparing op. Ook kunnen we 
gras minder frequent gaan maaien (bv. Graswinkel achter de ‘hoefijzers’). Met verlagen en verruigen van de bermen kan de 
wateroverlast beperkt worden (bungalowpark). We proberen de biodiversiteit hiermee te vergroten. Het standaard onderhoud 
(schoffelen, zwerfafval) blijft A-kwaliteit. Slechte stukken kunnen opnieuw ingericht worden met een heester die er goed groeit. 
We willen dit proces 30 november opstarten met de wijk- en dorpsraden. We willen ook meer gaan doen met de participatie van 
burgers in het groenonderhoud. De rioolvervanging gaat door, indien bomen vervangen worden dan worden er kleinere bomen 
geplant die een kleinere groeiplaats nodig hebben.  
Het openbaar groen wordt anders. Het kan zijn dat sommige bewoners vinden dat er juist vaak gemaaid moet worden. Aan de 
andere kant kunnen we ook fruitboomgaarden aanleggen, waar mensen gebruik van kunnen maken. Meer verblijfsgroen.  
Banken worden vervangen door recyclebare banken. Er zouden meer banken moeten komen.  
Voor de omvorming is geld nodig. Uiteindelijk gaat het om minder inzet van onderhoud, dus minder uren. Via het betrekken van 
bewoners bij het onderhoud wordt de sociale cohesie versterkt. Maar ook om de bewoners te betrekken bij de inzet van de 
middelen. Zie bijlage: ‘toelichting bezuinigingen groen’.  

999A Staan er geen sancties op het niet voldoen of overschrijden van de CROW norm? Wat betekent dit dan concreet? 
 Nee, de CROW past hier geen sancties op toe. Dit is een eigen verantwoordelijkheid/zorgplicht van de wegbeheerders. Wel is 

het mogelijk dat wij aansprakelijk gesteld worden door weggebruikers die schade ondervinden.  
40 Fietsparkeren zou gerealiseerd kunnen worden in leegstaande panden in het centrum, bijv. in Parkeergarage 
 De raad is middels een raadsbrief d.d. 30 september 2015 hierover geïnformeerd.  

In het nieuwe fietsparkeerplan is voorzien in uitbreiding van de fietsenstallingen, zoals aan de achterkant van de Ursulinen 
parkeergarage bij het Sint Raphaëlpad en aan de singel.  

29 Braakliggende gemeentegrond laten gebruiken door omwonenden bijv. voor volkstuinen, bloemen? 
 Gemeente nodigt buurten /wijken uit om projecten of initiatieven op te starten op deze terreinen. Terreinen worden tijdelijk in 

gebruik gegeven op basis van wederzijdse afspraken. 
85 Bladkorven zijn milieuvriendelijk en voor iedereen. Niet iedereen beschikt over een auto. Al die individuele autoritten naar de 

milieustraat hoeven niet gemaakt te worden. 
 Dit is een stelling en behoeft geen reactie. Overigens zijn het vrachtwagens die op diesel rijden die de bladkorven brengen en 

die het blad ophalen. In het bladseizoen (oktober t/m februari) wordt op de hoofdwegen 8 keer geruimd en in de kleine straten 
3 maal.  

999A Wat is de consequentie van de bezuinigingen op het onderhoud van de wegen, straten en pleinen. Is dit uiteindelijk wel een 
bezuiniging? 

 We kunnen minder onderhoud doen, zowel verharde als onverharde wegen. We grijpen minder snel in als er oneffenheden 
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ontstaan. Ze blijven wel veilig. Ze worden minder comfortabel. Er blijft enige tijd een gat in de weg, reparatie gebeurt in grotere 
reparatierondes. Schades blijven dus langer bestaan. Risico is dat de schade groter wordt, op langere termijn, waardoor de 
herstelwerkzaamheden groter worden.  
Voor 2016 is dit een bezuiniging. We laten 2-jaarlijks inspecteren. We presteren onder de landelijke norm, sinds 2012. De 
bezuiniging is in 2016 € 100.000,-. In 2017 staat er + € 50.000,-, omdat er maar en bezuiniging van € 50.000,- wordt 
gerealiseerd t.o.v. de begroting 2015. 

94 Is er al iets concreets te melden over het hertenkamp 
 Dit is nu in voorbereiding. Er wordt een marktconsultatie voorbereid en er hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met 

potentiële geïnteresseerden. Nu richten we ons op een exploitatieovereenkomst voor een periode van circa 10 jaar. De lasten 
van € 80.000,- zijn de lasten voor 2 fte. De besparing zit hierin, niet in de andere kosten. De gemeente is niet 
aanbestedingsplichtig. Voordat de marktconsultatie wordt opgestart wordt het voorstel aan de raad voorgelegd.  

35 Wat zijn recognities voor de NS? 
 Dit zijn vergoedingen die nodig zijn om het eigendom te houden. Dit is een langjarig contract. Hierop kan niet bezuinigd 

worden. 

35 Wat is de + € 25.000,- in 2016. 
 De opbrengsten verhogen met € 25.000,- door meer advertentiemogelijkheden te bieden, bv. door reclame aan lichtmasten. Dit 

wordt uitbesteed. Dit geeft geen risico voor de gemeente. Een marktpartij voert dit uit. Dit is verkend aan de voorkant en 
realistisch. 

Programma 1 In de begroting valt op dat we een schone, veilige en hele leefomgeving willen hebben en de bewoners daar mede 
verantwoordelijk voor willen maken. Hoe denkt de gemeente dat te doen? Gebeurt dit op vrijwillige basis?  

 We gaan € 300.000,- bezuinigen. Dit is veel. We zijn bijvoorbeeld bezig in Fatima om de burgers te betrekken bij het groen in 
de buurt. Dat we geld aan de burgers kunnen geven door delen van het onderhoud over te nemen. In Fatima is hier interesse 
in. Dit gebeurt dus in een collectief, op wijk- of straatniveau. Hier ligt en rol voor de wijkraad, bv. het Fatimahuis en de 
bewoners van de straat. De aannemer denkt hierin mee. Dit wordt nu uitgewerkt. Ook de rol hierin van de inwoners. Ook dient 
aandacht te zijn voor de continuïteit. Dus een collectief belang met een aanjagende functie. Dit kun je niet hard afspreken, dit 
moet ontstaan. De Hanging Baskets in Stramproy is hier een voorbeeld van.  

96 Bezuiniging natuurijsbaan. 
 Dit heeft geen gevolgen voor de natuurcamping.  

 

Naam voorzitter: Theo van Tilburg 

Datum en versie: 2 november 2015 

Thema Woonklimaat 2 
 

Format Vraag 

47 Kantoorruimte, zalencentrum en commerciële Ruimte Poort van Limburg 
 Wat brengt de Poort van Limburg op bij verkoop? 
 Er is geen exact bedrag te noemen, is afhankelijk wat de markt ervoor wil betalen. 

Voornemen is om te verkopen via inschrijving (1).  
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 Is BVG verhuurbaar? 
 Moeilijk, dit heeft te maken met het feit dat slechts 1 zijde van het bedrijfsverzamelgebouw voorzien is van vensters, waardoor 

er voor veel activiteiten te weinig daglichtintreding is. Bovendien is het plafond voor veel activiteiten technisch te laag. Ook 
heeft de begane grond een geringe vloerbelastbaarheid. Inmiddels is het BVG aangeboden aan de Provincie als archeologisch 
depot. 

 Wat is een betere optie: kostendekkend verhuren of verkopen? 
 Beide opties kennen pro’s en contra’s, waarbij op de langere termijn geldt dat afwaarderen en verkopen de beste optie is.  
 Is het een optie om van het gehele complex een BVG te maken en te verhuren tegen commerciële prijzen?  
 Alle opties zijn bekeken. In dit kader zijn namelijk diverse professionele marktpartijen gevraagd te onderzoeken en te adviseren 

wat de mogelijkheden in deze zijn. Conclusie hiervan is dat dit in de praktijk zeer moeilijk realiseerbaar is. Verder investeren is 
niet raadzaam.  

 Bij wie kunnen geïnteresseerden zich melden? 

 Doorverwijzen naar Theo van Tilburg, hoofd afdeling Projectontwikkeling.   
 Er is geen nieuwe huurder per 1 november 2015. Wat gaan we nu doen? Zie (1) 
 Wat willen wij hebben in de Poort van Limburg?  
 Zowel ambtelijk als bestuurlijk is hier vooralsnog geen definitief standpunt over ingenomen. Dit zal mede afhankelijk zijn van de 

vraag wat een geïnteresseerde er voor wil betalen. 
79 Tiendschuur, Jacob van Horne en collecties musea 
 Blijft het Jacob van Horne open?   
 Ja, echter in 2016 blijven de activiteiten beperkt en er is een tweejaarlijkse bezuiniging op het aankoopbudget. 
 Wat doen we met het pand Punt Welzijn in de Maasstraat? 
 Dit pand is recentelijk verkocht.  
 Toekomst erfgoedhuis. 
 Het streven naar een erfgoedhuis is verlaten. De toekomst betreffende de huisvesting van het gemeentearchief, de 

kantoorruimten en de leeszaal wordt momenteel uitgewerkt. De toekomst van het museum wordt momenteel uitgewerkt in de 
museumvisie.  

145 Handhaving milieu. 

 Wat zijn milieuvluchten? 
 Dit zijn vluchten waarbij op snelle en effectieve wijze toezicht uitgeoefend kan worden en waarbij onregelmatigheden 

geconstateerd kunnen worden bij bedrijven met een milieuvergunning. Vaak zijn overtredingen van milieuvoorschriften bij dit 
soort bedrijven niet vanuit de openbare weg zichtbaar. 

155 Wabo vergunningen bouw. 
 Bezuiniging VAC, welke gevolgen? 
 Het VAC zal haar werkzaamheden blijven uitvoeren tegen een lagere bijdrage van de gemeente Weert in hun kosten. 
 Wat hebben de adviezen van de VAC opgeleverd? 
 De adviezen leiden tot meer inzicht bij de ontwerpers van bouwplannen ten aanzien van praktische verbeterpunten in het 

ontwerp van bijvoorbeeld woningen. In de uitvoering en bij toekomstige ontwerpen kan men hiermee zijn voordeel doen.      
 Anders inrichting welstandstoetsing? Wat houdt dat?   

 2e kwartaal 2016 wordt de raad hierover geïnformeerd.  
 Zijn legeskosten in verband met aanvraag WaBo vergunning kostendekkend? 
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 Ja, dit is altijd uitgangspunt omdat de legesverordening kostendekkend is ingericht. 
503 Hoe reëel is de bezuiniging op de vastgoed exploitatie 
 De bezuinigingen op de vastgoed exploitatie zijn reëel en zijn mede afhankelijk van een aantal factoren: 

• Verkoop van vastgoedobjecten (hoe meer verkocht hoe hoger de besparingen op de exploitatie); 
• Toerekening apparaatskosten (verfijnen en andere verdeling binnen concern); 
• Kostprijsdekkende huren hanteren; geldt ook voor pachten en erfpachten; 
• Cyclus schoonmaakonderhoud efficiënter regelen (bij sporthallen en sportzalen zijn al besparingen gerealiseerd; overige 

vastgoedobjecten cyclus efficiënter inrichten);  
• Besparingen energie (gas / water / licht) Voordelen in de exploitatie kunnen worden gerealiseerd op grond van de volgende 

maatregelen: 
1. Doorbelastingen van energiekosten aan gebruikers van vastgoedobjecten; hier zijn nog wat slagen te winnen; op dit 

moment vinden niet overal verrekeningen plaats; 
2. Aparte (tussen) meters plaatsen voor vastgoedobjecten daar waar deze nog niet zijn geplaatst ( 1 op 1 naar gebruiker);  
3. Sensoren plaatsen (dode tijd principe invoeren, op momenten dat er geen activiteiten zijn dan zal er geen licht 

branden). Als voorbeeld is te noemen sporthal op den Das Altweerterheide. Kosten van de investering worden 
terugverdiend binnen een half jaar tot een jaar; 

4. Zonnepanelen plaatsen waar mogelijk kan ook nog evt. voordelen opleveren; 

5. Energieservicecontracten kunnen wellicht worden onderzocht voor het realiseren van besparingen. 
 

 

Naam voorzitter: Frank van Beeck 

Datum en versie: 3 november 

Thema Zorg 
 

Format Vraag 

10 • Voorgesteld wordt om in te zetten op digitalisering. Vraag is hoe gaan we realiseren dat er ingezet wordt op digitale kanalen? 
Let op dat je iedereen bereikt er is een groep mensen die niet overweg kan met digitalisering! 

 Dit jaar nog wordt het Masterplan Informatiearchitectuur (ICT en informatievoorziening) ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. Ook komt er een actieplan (digitale) dienstverlening en is de gemeente bezig met de uitvoering van het project 
Digitaal en het project Anders Werken. De uitvoering van deze projecten en plannen zorgt voor een goede gemeentelijke 
informatie architectuur, digitaal en zaakgericht werken en plaats- en tijdonafhankelijk werken (allen voorwaarden om de 
(digitale) dienstverlening goed uit te kunnen voeren). Ook zorgt de uitvoering van deze plannen voor het op betaalbare, veilige 
en betrouwbare wijze online zaken doen met de gemeente. Uiteraard blijven ook de andere kanalen (post, telefonie en balie) 
voorlopig bestaan om producten/diensten aan te vragen.  

102 • Wat betekent het dat 67 jongeren in de bijstand geen ontheffing arbeidsverplichting hebben? 

 Deze jongeren worden naar werk begeleid of terug naar school . 

102 • Wordt er ook werk van voorkomen van schooluitval gemaakt? 
 Voorkomen van voortijdig schoolverlaten heeft een hoge prioriteit. Dit valt binnen de taak van het RMC, Regionale Meld en 
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Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. We krijgen hiervoor als gemeente een structurele doeluitkering van het rijk. 
Daarnaast zijn er programmagelden vanuit het convenant Voortijdig Schoolverlaten om activiteiten in en rond het onderwijs te 
organiseren. De kern van de activiteiten van RMC en Leerplicht ligt in het voorkomen en van schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten; preventie, begeleiding, zorg en handhaven staan hierbij centraal. Een groot deel van de tijd zijn RMC en 
leerplicht, samen met scholen en andere samenwerkingspartners, actief bezig oplossingen te vinden voor problemen die de 
schoolloopbaan van een jongere in gevaar brengen. Daarnaast begeleiden we jongeren actief terug naar school wanneer ze 
uitvallen. RMC heeft een coördinerende functie in de beleidsvorming en organisatie van een sluitende en integrale aanpak van 
voortijdig schoolverlaten zowel binnen als buiten de scholen. Wij voeren de RMC functie en de leerplicht taak ook uit voor de 
gemeente Nederweert.  

102 • Wordt maatwerk gerealiseerd en worden jongeren die een uitkering aanvragen actief begeleid?  
 Jongeren die een uitkering aanvragen worden actief begeleid. Dit geldt overigens ook voor jongeren die geen uitkering 

aanvragen, maar ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan. Uiteraard wordt hierbij zo veel mogelijk rekening 
gehouden met de wensen en de individuele situatie van de jongere.  

102 • Wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Werk.Kom diagnostiek centrum? 
 Ja, er wordt gebruik gemaakt van de diensten van Werk.Kom.   
102 • In hoeverre wordt er samengewerkt met bedrijfsleven en via Keyport2020 structuur aan laten sluiten op de economische 

structuur? 
 Middels Konnekt’os wordt er breed samengewerkt met het bedrijfsleven en via het werkbedrijf worden er afspraken gemaakt 

met bedrijven in Midden Limburg. 
Geprobeerd wordt om de studiekeuze aan te laten sluiten bij de werkgelegenheid in de regio, maar er is ook vrijheid van 
studiekeuze. 

102 • Wat is de verwachte instroom van jongeren op jaarbasis? 
 Op jaarbasis rond de 30 jongeren. 
102 • Hoeveel jongeren vallen onder de kostendelersnorm? 
 37 
102 • Heeft de besparing ook te maken met herkeuring Wajong en hoe komen die jongeren aan hun inkomen? 
 Als jongeren bij ons aankloppen is stap 1: kan jongere terug naar school? Is een voorliggende voorziening op de 

Participatiewet. Mocht tussentijds instromen niet lukken, kan ter overbrugging wel een uitkering worden verstrekt. En worden 
de jongeren begeleid.  

108 • Klopt het dat in 2016 10% bezuinigd moet worden 
 Nee we hebben niet naar percentages gekeken maar meer naar wat mogelijk is. Dit betekent een aanscherping van bestaand 

beleid. 
108 • Wat zijn de bedragen die stichting leergeld, Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds leveren (per post)? 
 Jaarlijks levert de gemeente Weert iedere stichting € 20.000 en wordt voor iedere stichting ook een buffer van € 20.000 

gereserveerd. De buffer kan door de betreffende organisatie worden aangesproken indien zij geld te kort komen om kinderen in 
Weert te ondersteunen. 
De afzonderlijke stichtingen bepalen zelf welke bijdragen zij verstrekken. Voor Jeugdsportfonds geldt een maximale 
verstrekking van € 225 per kind per jaar, voor Jeugdcultuurfonds ongeveer € 400 per kind per jaar en voor Leergeld ongeveer € 
200 per jaar. Verstrekking is in materie of abonnement wordt rechtstreeks aan de vereniging betaald. 
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108 • Welke voorzieningen met betrekking tot armoedebestrijding blijven beschikbaar voor volwassenen? 
 Nederland kent zowel lokale, provinciale, landelijke en particuliere initiatieven om armoede te bestrijden. Het is ondoenlijk om 

een uitputtend overzicht te maken van regelingen voor minima. Vanuit de gemeente Weert blijven met het verdwijnen van een 
bijdrage voor volwassenen nog de volgende regelingen over die een bijdrage kunnen leveren aan armoedebestrijding: 

- Ondersteuning om een hoger inkomen te verkrijgen (re-integratie); 
- Schulddienstverlening (inclusief preventie en vroeg signalering); 
- Individuele bijzondere bijstand voor kosten die in de individuele situatie van de aanvrager noodzakelijk en bijzonder zijn 

(maatwerk); 
- Collectieve zorgverzekering voor minima; 
- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen; 
- Individuele inkomenstoeslag (voorheen: langdurigheidstoeslag); 
- Individuele studietoeslag (nieuw vanaf 1 januari 2015; specifiek bedoeld voor studenten met beperkingen); 
- Inkomensvrijlating voor bijstandsgerechtigden; 
- Voedselbank.  

108 • Sterke relatie met herijking subsidiebeleid. Echter voor dat laatste stellen we de subsidies pas in 2016 vast, evenals 
vouchers. Die vouchers zijn als ik het lees alleen voor kinderen? 

 In de uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sport staat als 2e uitgangspunt: 
‘Goede steun voor minima’. We willen in het nieuwe stelsel een ombuiging maken naar minder subsidie aan 
vrijwilligersorganisaties in combinatie met goede mogelijkheden voor minima om een bijdrage te ontvangen voor minima voor 
deelname. In de (nog vast te stellen) uitganspuntennotie staat dit als volgt verwoord: ‘Voor dit laatste zijn goede 
vangnetregelingen van belang. We beoordelen of de huidige vangnetregelingen toereikend zijn. Toereikend betekent dan: 
toegang voor alle minima (jong en oud), voldoende budget, goede bekendheid van de regelingen en makkelijke 
aanvraagprocedure. Ook het begrip minima wordt beoordeeld. Misschien is het nodig om een hogere inkomensgrens te 
hanteren om uitval te voorkomen. Indien de huidige vangnetten als ontoereikend worden beoordeeld, dan wordt een voorstel 
uitgewerkt hoe dit kan worden opgelost. 
De nog vast te stellen uitgangpunten zijn richtinggevend voor het op te stellen nieuwe beleid. Het nieuwe beleid gaat gelden 
vanaf 1 januari 2017. De huidige vangnetregelingen gelden alleen voor jongeren. Ambtelijk zijn we aan het bekijken hoe we de 
oudere minima het beste kunnen steunen, een oplossing zou kunnen zijn om met vouchers te gaan werken. Dit wordt in 2016 
verder uitgewerkt. 

108 • Hoe wordt dit voor boekjaar 2016 opgevangen? 
 In 2016 wordt dit niet opgevangen. 
108 • Blijven er middelen over van het minimabeleid die we niet aan minima besteden?  

 Naar de inzichten van dit moment loopt het budget 2015 in de pas met de geraamde uitgaven. 
102 en 108 • Zijn deze formats aanvullend of zijn het uitwerkingen van Kiezen met Visie van 1 juli 2015? 
 Deze voorstellen zijn aanvullend aan Kiezen met Visie. 
108 Wat is het aantal huishoudens met een minimum inkomen? Is het aantal huishoudens met minimum inkomen hoger of lager in 

Weert dan in de rest van Nederland? 
 Huishoudens met een minimuminkomen, die gebruik maken van een regeling is 1.626. 

Het totaal aantal huishoudens in Weert is 21.365. We beschikken op dit gebied niet over benchmarkgegevens. 
108 • Wat is 115% van het sociaal minimum (bedrag noemen)? 
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Normbedragen sociaal minimum  

Normbedragen 2015 

21 tot 65 jaar 

  Sociaal minimum    110%    115% 120% 

Alleenstaand, vanaf 23 jaar € 960, 83 € 1.056,91 € 1.104,95 € 1.152,99 

Aleenstaande ouder € 960, 83 € 1.056,91 € 1.104,95 € 1.152,99 

Gehuwden € 1.372,62 € 1.509,88 € 1.578,51 € 1.647,14 

Bedragen zijn exclusief vakantiegeld 

 65 jaar en ouder 

  Sociaal minimum    110%    115% 120% 

Alleenstaand € 1.023,75 € 1.126,13 € 1.177,31 € 1.228,50 

Gehuwden, beide 65+  € 1.398,10 € 1.537,91 € 1.607,82 € 1.677,72 

Gehuwden, 1 echtgenoot 65- € 1.398,10 € 1.537,91 € 1.607,82 € 1.677,72 

 
 

 • Hoe verhoudt zich dit tot de 92 euro per jaar? 
 Dit bedrag kan gerelateerd worden aan de bedragen in de bovenstaande tabel. 
112 • In de keuzekaarten, opgesteld door Punt Welzijn, worden geen keuzes gemaakt. Waar vinden we de concrete invulling 

van de taakstellende bezuiniging van € 100.000,- in 2016? 
 De keuzekaarten zijn door Punt Welzijn opgesteld, maar niet afzonderlijk vastgesteld door het college. De informatie uit de 

keuzekaarten is gebruikt in het overleg tussen gemeente en Punt Welzijn om gezamenlijk te komen tot een evenwichtig pakket 
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aan bezuinigingsmaatregelen. De keuzes zijn beschreven in de notitie ‘Kiezen met Visie: Punt Welzijn’ die integraal in het 
format is geplakt. 

112 • Hoe hoog zijn de frictiekosten? Wat is daarover met Punt Welzijn afgesproken? 
 Met Punt Welzijn is afgesproken dat de frictiekosten binnen het redelijke vergoed zullen worden rekening houdend met de eigen 

mogelijkheden. Punt welzijn brengt de kosten de komende tijd in beeld. Het grootste deel van de kosten van Punt Welzijn 
bestaat uit personeelskosten, dus het is te verwachten dat er frictiekosten optreden als gevolg van de huidige wetgeving 
(transitievergoeding). Bedragen kunnen nu niet genoemd worden. Zodra deze (eenmalige) kosten in beeld zijn, worden deze 
voorgelegd aan de raad, omdat er geen budget gereserveerd is voor frictiekosten. 

112 • Hoe zien de dienstverbanden binnen Punt Welzijn eruit? Gaat het om bijna allemaal vaste contracten of zijn er ook 
tijdelijke contracten? 

 Punt Welzijn geeft aan dat het merendeels vaste dienstverbanden betreft. In eerdere bezuinigingsrondes zijn de meeste 
tijdelijke contracten al beëindigd. 

112 • Waarom is voor deze bezuinigingen gekozen? 

 Samen met Punt Welzijn is gekeken naar hoe we kunnen bezuinigen in de lijn van de stip op de horizon ‘de samenredzame 
samenleving’. De nu voorgestelde bezuinigingen vormen een evenwichtig pakket aan maatregelen. Veel van de voorstellen gaan 
over anders werken, anders organiseren. Daardoor kan Punt Welzijn bezuinigen op de formatie. Het grootste deel van de kosten 
van Punt Welzijn bestaat uit personeelskosten. 

112 • De keuzeformats vermelden geen resultaten van de tot nu toe uitgevoerde activiteiten. Zijn deze wel bekend? 
 In het jaarverslag van 2014 worden de resultaten vermeld. We zullen dit Jaarverslag 2014 ter inzage leggen evenals het 

Dienstenboek 2015 en digitaal beschikbaar stellen. 
112 • Wat is de keuze van het college ten aanzien van De Roos?  
 Het college wil het Muntcomplex deels voor woningbouw bestemmen. De Roos ligt eigenlijk niet ideaal op de 1e verdieping. 

Daarom wordt onderzocht of spreiding over meerdere locaties in de wijken mogelijk is. De uitkomst van het 
haalbaarheidsonderzoek Muntcomplex wordt eerste helft 2016 bekend. 

112 • Hoe komt het dat er meer formatie bij Keenterhart wordt ingezet dan bij De Roos? 
 De Roos werkt veel met vrijwilligers, de professional van Punt Welzijn stuurt vooral de vrijwilligers aan. Bij Keenterhart is dat 

minder en is het beheer ingevuld met professionals. 

112 • Wat is de relatie tussen deze bezuiniging op Punt Welzijn en het raadsvoorstel mantelzorgbeleid? 
 Het college stelt voor om niet te bezuinigen op de mantelzorgactiviteiten van Punt Welzijn. De afgelopen jaren is flink 

geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning. Met de nieuwe Wmo 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de 
mantelzorgwaardering. Daar gaat het raadsvoorstel op in. Ook wordt voorgesteld om meer te investeren in de kwetsbare 
mantelzorgers. In de middelen die we krijgen van het rijk zijn hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld. Het nieuwe 
mantelzorgbeleid staat los van de bezuiniging Kiezen met Visie. 

119 • Waarom is er in de begroting minder geraamd voor individuele voorzieningen Wmo, zoals Hulp bij huishouden? 
 Resultaatfinanciering ‘schoon en leefbaar huis’ is maatwerk: wat vindt de inwoner belangrijk? Er wordt ook gekeken naar wat 

kan het sociale netwerk zelf nog regelen. Er worden minder aanvragen gedaan. Dit kan (ook) te maken hebben met het 
wegvallen van de compensatie door het rijk van de eigen bijdrage. Per saldo wordt HBH voor mensen met een hoger inkomen 
duurder. Daarnaast kunnen mensen > 70 jaar gebruik maken van de huishoudelijke hulptoelage, waardoor ze hun hulp zelf 
kunnen inkopen mét een forse korting op de uurprijs.  

136 • Wat is flexibele maatschappelijke opvang? 
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 In 2014 is de opvang voor daklozen in Weert omgevormd tot een flexibeler systeem, met minder kosten en meer 
maatschappelijk rendement. De locatie Wilhelminansingel is gesloten. De dagopvang vindt plaats binnen het Zelfregiecentrum 
(aparte ruimte, maar wel gezamenlijke activiteiten). De nachtopvang verspreid over de stad, in huizen van Metggz en MOVEOO. 
Een dakloze kan een bed voor de nacht krijgen (sobere opvang, bed-bad-brood, alleen toegankelijk van 20.00 tot 8:00 uur) of 
kan via een trajectbed (24/7 toegankelijk) en trajectbegeleiding uitstromen naar zelfstandig(er) wonen. De flexibele 
maatschappelijke opvang wordt door MOVEOO, Zelfregiecentrum, Metggz en Vincent van Gogh samen georganiseerd. De 
gemeente Weert ontvangt hiervoor middelen van centrumgemeente Venlo. 

 

Naam voorzitter: Ton Weekers 

Datum en versie: 3-11-2015 

Thema Participatie 
 

Format Vraag 

 • Hoeveel individuele bezoekers telt het zwembad op jaarbasis? Deze format zit niet in de catalogus van 2016. 
 Individuele bezoekers zwembad: 

2011: 156.537 
2012: 173.459 
2013: 167.144 
2014: 154.755 

59 • In het format staat dat omvorming tot gevolg heeft dat er minder ruimte van “De Zaal” wordt gebruikt. Onderneemt de 
gemeente actie waardoor de negatieve gevolgen in de exploitatie voor “De Zaal” worden opgevangen? 

 De verantwoordelijkheid ligt in  1ste instantie op het bordje van het bestuur van “De Zaal”. Waar de gemeente kansen ziet om 
daarbij behulpzaam te zijn, zal ze niet nalaten die te benutten.   

 • Is er al gereageerd op de zienswijze van de Bibliotheek? 
 Nee, niet in de zin dat daar een expliciete schriftelijke reactie op is gegeven.  

Wel is het overleg met de bibliotheek voortgezet en is in die gesprekken ook gereageerd op de zienswijze.  
 • Staat de beoogde bezuiniging op het bibliotheekwerk in Stramproy niet op gespannen voet met het feit dat er sprake is van 

laaggeletterdheid in dit dorp? 
 Of het voorkomen van laaggeletterdheid moet betekenen dat een aparte vestiging van de bibliotheek moet worden open gehouden, 

is vatbaar voor discussie.  
De indruk bestaat dat de mate van laaggeletterdheid in Stramproy niet significant afwijkt van die in de andere wijken en dorpen.  
Beschikbare informatie daarover zal aan de raad beschikbaar worden gesteld. Overigens zijn er in het bibliotheekwerk tal van 
initiatieven (b.v. open bibliotheek aan huis) die mede inspelen op verschijnselen als laaggeletterdheid. 

131 • Is het zo dat de PSZ in Altweerterheide als gevolg van de bezuiniging wordt gesloten? 
 Nee, enkel de financiering van het peuteropvangwerk in Altweerterheide verschuift: het merendeel wordt bekostigd via de fiscus. 
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Naam voorzitter: Gerard van der Hoeven 

Datum en versie:  3 november 2015  

Thema Algemeen 
 

Format Vraag 

2 Een aantal commissie zijn opgeheven. Waar wilt u dan de bezuiniging halen? 
Antwoord Voorgesteld is om de budgetten neerwaarts bij te stellen door uit te gaan van de feitelijke kosten. 
3 Commissie bezwaarschriften zit toch onder format 2? 
Antwoord Klopt. Tekstpassage bij format 3 over bezwaarschriften commissie moet naar format 2. 
4 Burgerjaarverslag en burgerpeiling levert input over wat er bij de burgers leeft. Hoe wordt deze input nu verkregen als de peiling 

niet meer wordt gehouden? 
Antwoord Sinds kort runnen we als gemeente samen met Wonen Limburg het Bewonerspanel Weert. Dit is de voortzetting van het door Wonen 

Limburg opgezette internetpanel, dat door WL geraadpleegd werd over onderwerpen op het gebied van wonen en woonomgeving. 
Dit panel, dat nu ongeveer 500 leden telt, omvat een redelijke doorsnee van de Weerter bevolking. Raadpleging van het 
Bewonerspanel kan dezelfde input leveren als een burgerpeiling. 

7 Welke kosten vallen er onder representatie algemeen? 
Antwoord Het betreft onder meer de kosten van kleine evenementen zoals de sleuteloverdracht tijdens carnaval, nieuwjaarsreceptie, 

representatieve kosten van ontvangst gasten (minister, GS leden, belangrijke gasten etc.) en veel kleine posten als kaarten, 
bloemetjes en kleine geschenken bij jubilea, recepties etc indien namens de gemeente vertegenwoordiging gewenst is. 

7 Welke representatiekosten zijn bedoeld met deze format? 
Antwoord De representatiekosten van het college. 
9 • Zet u alleen in op digitale communicatie? 

• Hoe is de verhouding nu tussen digitale communicatie en reguliere communicatie? 
• Wat valt er onder de post stadspromotie? 
• Uitsplitsing van de kosten stadspromotie? 

Antwoord Communicatie wordt breed ingezet. Alle instrumenten (zowel digitaal als regulier) worden ingezet. De uitgaven voor Stadspromotie 
in 2015 zijn als volgt verdeeld: 

• Etalagestickers met evenementenprgr. €5.000  
• Redactie en (technisch) onderhoud website, social media en app moiw: €10.335 
• A2 bord: €1.035 
• Placemats (1 zijde evenementen, 1 zijde thema): €3.500 
• Vaantjes binnenstad €5.700 
• Reclame tuk tuks €1.625 
• Promotieplanning binnenstad €4.800 
• Omvorming website door vervallen content magazine: €11.250 
• Video €800  
• Adverteren online en offline €9.000 
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• Promotie winters weert €6000 
• Foto’s €1.500 
• Divers €1500 

Daarnaast zetten we in op het genereren van free publicity, samenwerking met partners en versterken van de ambassadeursrol van 
Weerter ondernemers en verenigingen via bijv. een toolkit. 

9 Communicatie is extra belangrijk nu we in Weert grote items hebben: AZC, digitalisering, bezuinigingen. Goede communicatie werkt 
preventief. 

Antwoord Mee eens. 
9 Digitaal publiceren van bekendmakingen leidt tot o.a. een bezuiniging op het ICT budget (€ 5.000,00). Hoe verhoudt deze 

bezuiniging zich tot het masterplan ICT? 

Antwoord Terecht wordt opgemerkt dat de bezuiniging in samenhang moet worden gezien met het ICT masterplan. Bij de uitvoering van het 
masterplan zullen de consequenties van het digitaal publiceren moeten worden betrokken bij de overige investeringen die nodig zijn 
om de werkprocessen verder te digitaliseren.  

12 Blijven we de straatnaambordjes vervangen bij schade, onleesbaarheid en ontbreken? Uitstel vervanging: wat betekent dit in de 
praktijk? 

Antwoord Het plaatsen van nieuwe straatnaamaanduidingen(borden) en het vervangen bij meldingen van schade, onleesbaarheid of ontbreken 
van straatnaam aanduidingen blijven we uitvoeren. 
Planmatig onderhoud (vervanging) wordt uitgesteld. 

12 Up-to-date wat houdt dit in? Zijn alle straatnaambordjes dan vervangen, gegeven de eerdere motie van DUS? 

Antwoord Zie bovenstaand antwoord. 
17 Is de raad niet de budgethouder? 
Antwoord De raad heeft het budgetrecht. 

17 Hoe verhoudt de bezuiniging tot de aanstaande wetswijzing? 
Antwoord De wetswijziging richt zich op het verplicht stellen van een rekenkamer. Minister Plasterk heeft aangekondigd dat straks de 

gemeenten verplicht zijn om een rekenkamer te hebben. In die zin is de auditcommissie een voorstel voorgelegd, namelijk het 
continueren van een rekenkamer met één persoon. Dat maakt mogelijk straks aan de nieuwe wet te kunnen voldoen, waarbij het 
tevens mogelijk wordt om in gemeentelijk samenwerkingsverband één rekenkamer op te richten. 

17 Wat is de relatie tussen de bedragen € 15.000,00 (bezuiniging) en het voorstel van € 30.000,00 in het format? 
Antwoord Dat is een keus. 

De € 30.000 was op basis van het volledige budget (activiteiten plus vergoedingen leden Rekenkamer). 
In de formats is € 15.000 opgenomen. Als gevolg van een overleg dat met de voorzitter van de rekenkamer heeft plaats gehad is dit 
bedrag ontstaan als voorstel om te bezuinigen. In proces is nog een te behandelen advies op dit punt, waarover de auditcommissie 
zich kan uitspreken. Afweging vindt nog plaats. 

17 Wat zijnde geraamde budgetten rekenkamer 2015 en 2016? 
Antwoord De geraamde budgetten rekenkamer na verwerking van de taakstellende bezuiniging van de raad zijn:  

                                2015                           2016 
Activiteiten              € 16.533                     € 16.533 
Vergoeding              €   8.785                     €   8.785 
Totaal                     € 25.318                      €25.318 

21 Bijdrage uit RIEC wordt verminderd met € 2.000,00: wat zijn de maatschappelijke gevolgen? 
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Antwoord Geen. 
21 Risico Jeugd bezuiniging, wat zijn de maatschappelijke gevolgen? 
Antwoord Was slechts eenmalige post die per abuis structureel opgenomen is in de begroting. 

25 Betreft het hier alleen een bezuiniging op de ingekochte diensten via Sinvest? 
Antwoord Ja, de bezuiniging van €25.000,- betreft alleen een bezuiniging op ingekochte diensten via Sinvest (private partij). 
25 Heeft dit ook gevolgen voor de horecatoezicht? 
Antwoord Nee, er wordt kritisch gekeken naar de inzet van Boa’s bij evenementen, hierbij zal meer inbreng verwacht worden van de 

organisator van het evenement. Daarnaast zal de inzet van ‘flex’ boa’s worden geschrapt. Deze worden ingezet voor preventieve 
controles buiten het centrum op vrijdagavond en zaterdagavond tot 22.00 uur. 

25 Wat zijn er de maatschappelijke gevolgen van de bezuiniging? 
Antwoord Minder preventieve controles door ‘flex’ boa’s. Organisatoren van evenementen zullen meer moeten bijdragen aan het toezicht.   
500 • Geen toevoeging aan reserve majeure projecten welke consequenties heeft dit? 

• Is het denkbaar dat er over 10 jaar weer een reserve majeure projecten wordt gevormd? 
Antwoord • Geen toevoeging betekent dat er over 40 jaar geen reserve is opgebouwd voor majeure projecten.  

• Of en wanneer er weer een reserve majeure projecten kan worden gevormd is natuurlijk afhankelijk van de financiële situatie.  
Wanneer het advies van het college wordt overgenomen om meevallers te storten in de Algemene reserve en deze op enig 
moment van een omvang is groter dan het benodigd weerstandsvermogen dan kan er voor gekozen worden om hiervan weer 
een reserve majeure projecten te vormen. 

500 Majeure projecten: het inzichtelijk maken van de systematiek hierachter? 
Antwoord De systematiek is ongewijzigd. Het voorstel is € 400.000,00 minder te storten in de reserve majeure projecten zodat aan het einde 

van de looptijd de reserve op € 0,00 uitkomt. 
505 Leidt verlaging van het budget mogelijk tot hogere onderhoudskosten? 
Antwoord Het budget vervangingsinvesteringen is verlaagd met € 80.000,--. Dit staat los van onderhoudskosten. De noodzakelijke 

vervangingen worden jaarlijks opgenomen in het overzicht vervangingsinvesteringen. Door outsourcing van openbaar gebied zal er 
ook minder vervanging van rollend materieel nodig zijn in de toekomst. 

904 Waarom negatief 2017-2018? 
Antwoord In de begroting is bij “Kiezen met Visie’ uitgegaan van een OZB verhoging als volgt: 2016: 8% opbrengst € 686.913; 2017: 5 % 

opbrengst € 556.400 en 2018 3 % opbrengst € 294.892,--. Bij de aanvullende voorstellen van het college worden de volgende 
voorstellen gedaan m.b.t. de verhoging OZB: 2016: 11% opbrengst € 950.829; 2017 3% opbrengst € 287.842 en 2018 3 % 
opbrengst € 264.782. Hierdoor is er in het eerste jaar een hogere opbrengst tov Kiezen met Visie en de volgende jaren een lagere 
opbrengst. 

999b Post onvoorzien: Zit er een technisch verhaal achter of is het een gevoel? 
Antwoord Beiden. Geen minimaal bedrag vereist. 
999b Inzichtelijk maken van de aanwending van de post onvoorzien in de afgelopen 4 jaar? 
Antwoord Zie excelbestand verloop onvoorzien 2011 – 2015. 
Algemeen 
financiën 

Wat is de omvang van de overhead die nog achter is gebleven van de reeds uitgevoerde flow-trajecten? Specifiek per traject 
benoemen. 

Antwoord In fase 1 Flow is reeds € 1,9 miljoen bezuinigd op overhead en ook afgeboekt op P-overhead. De overhead van de reeds uitgevoerde 
flow-trajecten zijn openbaar gebied en belastingen (BsGW) welke meegenomen worden met het masterplan. 

Algemeen Graag een overzicht van vaste fte’s en inhuur derden, waarbij de inhuur voor advies onderdeel van uitmaken.   
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financiën 
Antwoord Deze vragen zijn eveneens gesteld in de bijeenkomst van 13 oktober met betrekking tot de technisch vragen van de begroting 2016. 

Beide overzichten zullen bij de antwoorden van de bijeenkomst van 13 oktober gevoegd worden en eveneens aan alle raadsleden 
verstrekt. 

Algemeen 
financiën 

Vervangingsinvestering nr.13 Onderhoud nieuwe objecten vastgoed. Welke objecten zijn dit? 

Antwoord Het zijn objecten welke al in eigendom zijn, maar nog niet opgenomen zijn in de meerjarig onderhoudsplannen. 
Algemeen 
financiën 

Wat is het risico dat we door de verhoging van de OZB gekort worden? 

Antwoord Het rijk hanteert een verdeelmaatstaf OZB welke wordt bepaald door de omvang van de WOZ waarde en het daaraan gekoppeld 
rekentarief. Jaarlijks wordt het rekentarief bepaald door het Rijk op basis van de marktontwikkeling van de WOZ waarden van de 
woningen en niet woningen. De marktontwikkeling van de WOZ waarden van woningen en niet woningen is op basis van de 
informatie welke de Waarderingskamer verzamelt. De aanpassing van het rekentarief in combinatie met de WOZ-waarde 
ontwikkeling bepaalt de omvang van de te generen inkomsten OZB. Deze te genereren inkomsten worden in mindering gebracht op 
de algemene uitkering. Omdat de door het rijk berekende te genereren inkomsten OZB afhankelijk is van landelijke ontwikkelingen 
is op voorhand niet aan te geven of voor Weert er sprake zal zijn van een korting welke hoger zal zijn dan de geraamde OZB. 

 

 

 

 

 


