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Naam voorzitter: R. Bladder 
Datum en versie: 15.06.11/ sessie 2  

Thema Economie 
 
Format Vraag Steller 
Prioriteit 10 Blz. 9 prioriteit nr. 10 omvormingsfonds cultuur en maatschappij: is hier al een splitsing 

tussen gemaakt? 
V. van Brussel 

Antwoord Het betreft enerzijds een omvormingsfonds gevormd uit tijdelijk éénmalig budget. Een van 
de doelstellingen is aansluiting zoeken bij actuele maatschappelijke en educatieve 
projecten. De andere prioriteit betreft een structureel budget waarvoor naast de in de 
catalogus genoemde items nadere voorstellen zullen worden uitgewerkt. 

Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1. 

Algemene 
vraag 

De vergroening van de binnenstad is niet opgenomen bij het woonklimaat. Waar kan ik dit 
vinden? 

V. van Brussel 

Antwoord Voor de vergroening van de binnenstad is voor dit jaar een bedrag van € 50.000,00 
opgenomen. Dit is een éénmalig bedrag dat in 2015 besteed wordt. In de begroting van 
2016 is dit bedrag niet opgenomen. 

Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1. 

40  Welk besluit is nu eigenlijk actueel t.a.v. de bewaakte fietsenstalling. D66 
Antwoord De motie I.M.1 van 12 november 2014 (PvdA, SP en WL) is aanvaard. Kern: behoud de 

fietsenstalling, reduceer de kosten, wellicht te bereiken door een andere locatie te zoeken in 
de omgeving Hegstraat. 
Daarnaast loopt het onderzoek “samenwerken en uitbesteden” voor de eenheid 
Stadstoezicht, waar de fietsenstalling onderdeel van is. Besluitvorming door de raad (fase 
III) vindt plaats in de 2e helft van 2015.     

 

41  Parkeertarieven: wat zijn de meest actuele benchmarkgegevens, rekening houdend met 
de tariefstijging van dit begrotingsjaar. 

D66 

Antwoord De Benchmarkgegevens zijn in de format vermeld. In 2015 is een tariefswijziging 
doorgevoerd. Deze is meegenomen in de begroting. Eventuele tariefsverhogingen voor de 
komende jaren worden aan de raad voorgelegd alvorens deze worden opgenomen in de 
begroting. 

 

Vraag  Wat voor invloed hebben verschillende scenario’s voor de Poort van Limburg op het 
gemeentelijk tekort. Kan dit schematisch worden weergegeven zodat duidelijk inzicht 
ontstaat in de diverse mogelijkheden en hun financiële consequenties? 

D66 

Antwoord Wordt behandeld bij het thema participatie.  
51  Bij overig staat een opmerking over het niet-meenemen van de OZB. Waarom wordt 

deze niet meegenomen? 
D66 

Antwoord Bij de overige formats mbt onderwijs is OZB in de totaalbedragen van de formats 
meegenomen. Bij format 51 niet. Daarom deze opmerking. De reden hiervan is onbekend.  
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Bij het invullen van de format is het opgemerkt. Maar de format zou op inhoud niet anders 
zijn beschreven.  

51 Welk tijdpad geldt voor het afstoten van Het Kwadrant (indicatie is voldoende). D66 
Antwoord Niet binnen een termijn van drie jaren. In eerste aanleg was ingezet op een eerder datum 

van afstoten. Maar het bereik is groter dan aanvankelijk was voorzien.  
 

52 Klopt het dat Pluspunt in de huidige vorm verdwijnt? Wat zijn de financiële consequenties? D66 
Antwoord Vanaf schooljaar 2015-2016 zal Pluspunt in haar huidige vorm stoppen. Dit heeft te aken 

met de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs, de ontwikkelingen in het MBO (Focus op 
Vakmanschap), de decentralisatie van de Jeugdhulp, het aflopen van het huidige convenant 
Voortijdig Schoolverlaten (vanaf 2016) en de komst van de Participatieweg. We stappen af 
van het voorzieningen denken en gaan toe naar maatwerk.  
De financiële consequenties zijn dat de € 45.500,-- subsidie opnieuw ingezet kan worden in 
trajecten: arrangementen aansluiting onderwijs op arbeid bij Werk.kom: leerwerktrajecten, 
arbeidstraining, stages, jobcoaching of arrangementen op school. 

 

52 Wat is het RMC-budget dat door het Rijk beschikbaar gesteld wordt? D66 
Antwoord € 130.000 (format € 169.342 verminderd met €  39.342 voor leerplicht Nederweert).  
54 Wat zijn de kosten van het vervoer naar gymzalen van het basisonderwijs? Draagt 

onderwijs zelf bij? Kunnen de kosten per school worden gespecificeerd? 
D66 

Antwoord  De kosten van het vervoer naar gymzalen van het basisonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs zijn voor 2015  geraamd op € 164.915,00. 

 Onderwijs draagt in deze kosten zelf niet bij.  
 Specificatie per school:  

 
Totale kosten 
2015: 

 € 
164.915,00

school     % vervoer                 Bedrag 
Leuken  8,15 € 13.440,57
Montessorischool  13,17 € 21.719,31
OBS De Graswinkel  14,07 € 23.203,54
OBS Molenakker  13,03 € 21.488,42
Odaschool  3,04 € 5.013,42
St. Franciscus  3,93 € 6.481,16
St. Joannes  6,42 € 10.587,54
VSO De 
Widdonck*  38,19 € 62.981,04
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€.164.915,‐ 
* De Widdonck wordt verder vervoerd (Stramproy en Altweerterheide) en 
 in kleinere groepen doordat het VSO is 

 

53, 56 Wat is de samenhang in de LEA-budgetten tussen formats 56 en 53? Is dit twee keer 
hetzelfde? Wat zijn de verschillen? 

D66 

Antwoord Format 56: De gemeente Weert ontvangt aan rijksbudget voor schakelklassen en VVE voor 
2 tot 6 jarigen € 400K plus €36K voor training pedagogisch medewerkers kinderopvang 
(bezuinigingen betekent terugbetalen aan het rijk), plus € 90 K in algemene uitkering (AU) 
voor peuteropvang. Het bedrag in de AU is niet benoemd als inkomsten omdat het geen 
geoormerkt geld is. Het is gebaseerd op het % ouders met lage opleiding in Weert. Het is 
het gerichter budget dan het algemene bedrag per inwoner in de AU. De 90.000 voor 
peuteropvang gaat naar ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen (niet-tweeverdieners) 
en naar derde dagdelen voor kinderen met een taalachterstand, extra afstemming met JGZ 
en warme overdracht naar de basisschool.  
 
Format 53: Het lokale deel voor lokaal onderwijsbeleid (was 150 K in 2014, 100 K in 2015 
en vanwege bezuinigingen verder lager vanaf 2016?) wordt ingezet voor kinderen ouder dan 
6 jaar met een taalachterstand (gewichtenleerlingen met laagopgeleide ouders en 
instromers uit het buitenland)  zodat ze niet naar duurder speciaal onderwijs hoeven.  
Verder voor activiteiten uit de samen met onderwijs vastgestelde lokale agenda 
(ouderparticipatie,  40 K voor weerbaarheidsprojecten in 1 klas per basisschool ivm 
voorkomen pesten, meeloopgedrag en voor tolerantie diversiteit) en culturele/duurzame 
activiteiten cf wens college. Het VO krijgt 20 K voor de doorgaande lijn, zodat de 
gewichtenleerlingen niet alsnog uit de boot vallen.  

 

58 Graag een gespecificeerd schematisch overzicht van de kosten en baten van de 
combinatiefunctionarissen, inclusief de bijdragen/inbreng van verenigingen/scholen. 

D66 

Antwoord Zie bijgevoegd overzicht.  
58 Klopt het dat er, in tegenstelling tot wat steeds beweerd is, toch wachtgeldverplichtingen 

ontstaan bij het stoppen met de regeling? Wat zijn deze kosten? 
D66 

Antwoord Er ontstaan geen wachtgeldverplichtingen, zowel de cao sport als de cao welzijn kennen 
geen wachtgeldregelingen. Indien er een goede reden is om de functie te beëindigen 
(bijvoorbeeld bedrijfseconomische reden om de medewerker te ontslaan). 
De contracten met de combinatiefunctionarissen die bij Sportservice Brabant ondergebracht 
zijn, kennen een contract gekoppeld aan de functie combinatiefunctionaris. Het stoppen met 
het subsidie is voor Punt Welzijn een reden om het contract per kalenderjaar en 
rekeninghoudend met een opzegtermijn van 2 maanden op te zeggen.  

 

40 Fietsparkeren binnenstad. Leidt afschaffen tot extra inkomstenderving? Leidt investeren 
hierin tot extra inkomsten? 

Hendrik Stals 

Antwoord De inkomsten per jaar zijn zo'n € 17.000,- aan stalling opbrengsten. Dus: sluiting van de  
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stalling leidt tot inkomstenderving. Daar staat op termijn wel een reductie van de kosten 
tegenover. Het is niet in te schatten of investeren in de fietsenstalling tot meer inkomsten 
zal leiden. 

41 Dagkaart parkeren Zone 1 € 5,zone 2 € 3,50; is na te gaan hoeveel langparkeerders gebruik 
maken van straatparkeren? 

Conny Beenders 

Antwoord Dit is niet na te gaan omdat de huidige parkeerautomaten hiervoor niet zijn ingericht.  
41 Zijn de kosten voor 3 uur gratis parkeren in Beekstraat inzichtelijk te maken indien op de  

koopavond vrij parkeren komt? 
Conny Beenders 

Antwoord Dit is niet na te gaan omdat de huidige parkeerautomaten hiervoor niet zijn ingericht. Om 
dit inzichtelijk te maken, moet er op enkele donderdagavonden geteld worden. 

 

41 In 2018 worden er extra baten ad € 300.000,- geprognotiseerd. Welke argumenten 
rechtvaardigen dat?   

Hendrik Stals 

Antwoord Dit is gebaseerd op de ervaring die andere vergelijkbare gemeentes hebben op het invoeren 
van achteraf betaald parkeren (bel-pas etc). De ervaring leert dat door het invoeren van de 
nieuwe betaalmogelijkheden - het achteraf betalen- de verblijfsduur vaak langer is. Door de 
marketing op dit onderdeel is weer extra attentie op het centrum, hetgeen een effect heeft 
op het bezoekersaantal. 

 

41 Baten blijven structureel, wat is de invloed van de keuzes bij div. opties. Hendrik Stals 
Antwoord Deze worden nader uitgewerkt in de nieuwe tarieventabel die in oktober/november aan de 

raad wordt voorgelegd. 
 

46 Van welke businessclub(s) is de gemeente Weert lid? 
Wat zijn de consequenties wanneer we dit lidmaatschap opzeggen?  
Draagt de gemeente bij aan de lasten van de catering? 

Hendrik Stals 

Antwoord De gemeente Weert is lid van de businessclubs van BSW (Basketbal), VC Weert (Volleybal), 
Kubis, MKB Weerterland, WTC Eindhoven (als founding member). 
Het opzeggen van het lidmaatschap roept negatieve beeldvorming op, je verliest contacten 
waardoor je netwerk verder afbrokkelt. 
De 2-jaarlijkse businessborrel is teruggebracht naar 1 borrel per jaar. Daarvoor voert de 
gemeente Weert de catering zelf uit en betaalt deze. 

 

46 Wat wordt verstaan onder acquisitie en kan een meer gedetailleerdere opsomming worden 
gegeven van de activiteiten die ten behoeve van dit budget worden uitgevoerd 

Conny Beenders 

Antwoord Acquisitie is het aangaan en onderhouden van contacten met als doel bedrijven te faciliteren 
om zich in Weert te huisvesten. 
Onder de overige faciliteiten vallen het feitelijke bedrijfscontactpunt, 1-loketingang bij 
gemeente, organiseren van bedrijvenbezoeken, onderhouden van netwerken o.a. via 
businessclubs, verzorgen van aanbiedingen van percelen op bedrijventerreinen, 
contactpersoon voor de binnenstad, begeleiding handelsmissie china, 
bedrijventerreinverenigingen en parkmanagement. 

 

48, 49,50,51 Welke keuze zijn mogelijk binnen onderwijs die tot besparing leiden. Hendrik Stals 
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Antwoord Je hebt weinig keuzes. De kapitaalslasten zijn investeringsbedragen welke voor lange 
afschrijvingstermijnen vastliggen. Je kunt inzetten op een herschikking van gebouwen maar 
het schoolbestuur is beslissingsbevoegd over het fuseren van scholen.  
 
Vanuit de gemaakte opmerkingen kan mogelijk gekeken worden naar de kapitaalslasten en 
exploitatielasten van de gymzalen en sporthallen.  
We zijn als gemeente verplicht om ervoor zorg te dragen dat voldoende ruimten voor 
bewegingsonderwijs beschikbaar zijn ten behoeve van de leerlingen van het primair- en 
voortgezet onderwijs. Gymzalen en sporthallen worden in bouw bekostigd vanuit de 
onderwijsbegroting. Met de bezetting vanuit normatieve uren bewegingsonderwijs is in 
principe de exploitatie van de zalen en hallen afgedekt. Dat maakt ander gebruik dan 
onderwijs mogelijk tegen niet kostendekkende tarieven. 

 

49 Voor kinderopvang is sprake van kostendekkende huur. Hoe staat dat in relatie tot 
mogelijke bezuinigingen? 

Hendrik Stals 

Antwoord Daar waar we onderverhuur toepassen is uitgangspunt kostendekkende huur. Deze 
huurkosten staan in relatie tot gedane investeringen. Het niet meer verhuren aan 
(kinderopvang)organisaties betekent leegstand van scholen of vastgoed dat specifiek voor 
kinderopvang is gebouwd.  

 

50 Opmerking  
Antwoord 50. Huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs  betreft het gehele speciaal onderwijs in 

Weert. De aanvulling “gaat over KEC “ in de titel is niet volledig.  
 

51 Opmerking  
Antwoord 51. Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs betreft het gehele voortgezet Onderwijs in 

Weert. De aanvulling “gaat over Kwadrant“ in de titel is niet volledig. 
 

50 Wat gebeurt er als we nu niets doen op dit terrein? Hendrik Stals 
Antwoord Een aanzienlijke kostenpost bij het bijzonder speciaal onderwijs en bijzonder speciaal 

voortgezet onderwijs betreft de huur van de tijdelijke huisvesting. Daarnaast heeft de Wet 
Passend Onderwijs vergaande consequenties op het herschikken van het bereik. Met het 
recentelijk behandelde voorstel betreffende het KEC zijn de ontwikkeling in het bereik en 
huisvesting vastgelegd.  

 

52 Draagt gemeente Nederweert bij aan de kosten? Hendrik Stals 
Antwoord Ja  
54 Waarom zijn de baten zo laag? Hendrik Stals 
Antwoord De Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert past alleen een eigen bijdrage toe naar 

draagkracht indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 
voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt. 

 

54 Is het mogelijk om op eigen verzoek van ouders tegen kostendekkende vergoeding deel te 
nemen aan leerlingenvervoer.  

Hendrik Stals 
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Antwoord In principe lijkt dit mogelijk. Wel dient aandacht te zijn voor oneigenlijke concurrentie van 
vervoer door commerciële bedrijven. Voor leerlingen speciaal onderwijs dient wel aandacht 
te blijven voor hun beperkingen.  

 

58 Hoeveel fte hebben we nu bij combinatiefunctionarissen en hoeveel in schooljaar 2015-
2016. 

Conny Beenders 

Antwoord We hebben nu 7,6 fte en groeien volgend schooljaar toe naar 9,3. Voor verdere verdeling 
van de fte zie bijlage 1 van B&W voorstel 008432 (tilslijst). 

 

58 Op bijlage 2 van B&W stuk 008432 staat op het overzicht kosten-baten 
combinatiefunctionarissen dat punt welzijn voor 4,65 fte een gemeentelijke bijdrage 
ontvangt van €164.625 en fte bij het Rick 2,25 en een gemeentelijke bijdrage van € 45.000. 
Waarin zit dit verschil. 
 

Conny Beenders 

Antwoord Deze vraag heeft betrekking op het tilsstuk en wordt separaat beantwoord.   
129 Als je dit wegstreept krijg je dan minder inkomsten?  Hendrik Stals 
Antwoord Inderdaad. Het niet meer verhuren aan kinderopvangorganisaties betekent het wegvallen 

van inkomsten.  
 

132 Kwaliteitstoets kinderopvang. Optie anders organiseren. Kan dit? Wat zijn de mogelijkheden Hendrik Stals 
Antwoord Inspecties buiten GGD om is geen realistische optie. Lastig bij gemeenschappelijke regeling: 

als andere gemeenten niet meegaan is het lastig. Met GGD worden afspraken gemaakt 
inzake handhaving, kiezen voor overleg en overreding, geen actie wanneer dit niet 
noodzakelijk is. 

 

Prio 1  Reconstructie Bassin en aanliggende straten. Subsidie BDU € 250.000. Wat zit in deze 
kosten. Specificatie per projectonderdeel. 

Conny Beenders 

Antwoord Binnen de reconstructie Bassin is het gedeelte opgenomen tussen de Suffolkweg en de 
Beekpoort, de Kasteelsingel tot en met de doorsteek bij Gruythuysen, de parkeerplaats aan 
het Bassin, het groen rondom de parkflat en het Morregat. Ook is de aanhaking naar de 
binnenstad een belangrijk onderdeel van het geheel. 
De inrichting sluit aan op het eerder heringerichte horecagedeelte van het Bassin en de 
Werthaboulevard. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 1.490.000,-, de subsidie-
inkomsten ad € 250.000,- zijn hierin verwerkt. Indien de realisatie niet plaatsvindt in 2016 
vervalt de subsidie. 
De verlengde Beekstraat is opgenomen in de plannen maar wordt geprioriteerd voor 2019. 
Het belangrijkste uitgangspunt is een betere en veilige situatie voor de voetgangers en 
fietsers te realiseren. De detailuitwerking volgt na besluitvorming van de raad over de 
keuzecatalogus en de financiële herprioritering. 

 

Prio 3  Wordt de prioriteit aangevraagd naar aanleiding van het fietsparkeerplan en hoe is de stand 
van zaken van de besluitvorming van dit document? 

Hendrik Stals 

Antwoord   Ja, de prioriteit wordt aangevraagd voor de uitvoering van het fietsparkeerplan. Dit   
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fietsparkeerplan is ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. Er heeft nog geen 
besluitvorming over plaatsgevonden. Dit vanwege de keuzecatalogus en de in dat kader te 
nemen besluiten. 

Prio 4 Is dit het enige bedrag aan stadspromotie? Conny Beenders 
Antwoord Dit is een aanvulling op het vanaf 2015 structureel beschikbare bedrag van 75.000,- euro.  
Prio 5 Voor de renovatie van het Jacob van Horne is een PM post opgenomen. Is hier een globale 

inschatting van de hoogte van het bedrag van deze prioriteit te maken?  
Hendrik Stals 

Antwoord Nee dit is nog niet te duiden. Zeker is dat groot onderhoud aan het gebouw moet 
plaatsvinden. Bovendien wordt later dit jaar een museumnota opgesteld aan de hand 
waarvan wordt  bepaald wat voor type museum het wordt en wat daar voor nodig is. Op 
basis daarvan kan een bedrag worden bepaald. 

 

Prio 6, 7, 8 Inrichting en herinrichting kost geld. Zijn we gebonden aan bepaalde richtlijnen van het rijk 
mbt die inrichting?  

Conny Beenders 

Antwoord Opmerking is dat de speelruimte voor de scholen vanuit de normbekostiging onderwijs 
worden betaald. De speeltoestellen zijn onderwijs leerpakket en worden betaald door de 
school. Zowel voor school maar ook openbare ruimte zijn er veiligheidseisen. Denk hierbij 
aan de keuze van toestellen, valbeveiliging in ondergrond ed.  
De inrichting van het openbaar gebied vindt plaats op een bepaald kwaliteitsniveau.   
 
Prioriteit 6 betreft de inrichting van het buitenterrein RKEC.  
De hoogte van dit bedrag was aanvankelijk een calculatie maar is in het raadsbesluit 
uitgewerkt naar een offerte. Er is een inspanning geleverd om te blijven voorzien in een 
algehele inrichting van het plangebied. Dat heeft uitvoering gedwongen tot een sobere 
variant.  
Prioriteit 7 en 8 betreft inrichting parkeerterrein IKC Laar en inrichting buitenruimte school 
Leuken.  
De hoogte van deze bedragen zijn gebaseerd op calculaties. Aanbesteding zal de werkelijke 
kosten zichtbaar maken..   

 

Prio 6, 7, 8 Kunnen we de inrichting bij lokale bedrijven wegzetten? Conny Beenders 
Antwoord De binnen de gemeente geldende aanbestedingsrichtlijnen zullen worden gevolgd.    
Prio 7, 8 Kan de inrichting voor Laar en leuken breder worden ingezet voor gebruik. John Nouwen 
Antwoord De prioriteit Laar heeft betrekking op de herinrichting van het parkeerterrein. Dit 

parkeerterrein is een openbare parkeergelegenheid.  
De prioriteit van Leuken heeft betrekkingen op inrichting in het openbaar gebied anders dan 
de speelvoorzieningen die in de normvergoeding is opgenomen. Het betreft kiss and ride en 
parkeervoorzieningen.  
Maar bij beide scholen, ook het KEC, wordt ingezet op het openbaar toegankelijk maken van 
de speelvoorzieningen. De kinderen wonen in de wijk. Buiten schooltijd bewegen ze zich in 
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dezelfde omgeving. Het zou vreemd zijn als dan het schoolterrein hier geen onderdeel meer 
van mag uitmaken.   

Prio 9 Krijgen we nog een hernieuwde berekening waaruit de noodzaak van dit bedrag als prioriteit 
blijkt?  
De opmerking die daarbij wordt gemaakt is dat als dit bedrag dient te worden vastgesteld 
daarvoor een grondslag dient te bestaan.   
 

Pierre Sijben 

Antwoord De noodzakelijkheid van de renovatie van Philips van Horne zal op korte termijn in 
besluitvorming komen. Getracht wordt aan deze besluitvorming de financiële doorrekening 
onderwijs toe te voegen.  

 

Vervangings- 
Investering 
plantschalen 

Welke plantschalen worden hier bedoeld? Nouwen 

Antwoord Het betreft de gemeentelijke plantschalen die voornamelijk op de singel staan. Deze zijn 
verouderd, versleten en aan vervanging toe.  

 

Vervangings- 
Investering 2 
en 3 

De hoogte van de investeringen van vervangingsinvesteringen 2 en 3 zijn hetzelfde. De 
jaarlijkse lasten zijn echter verschillend. Hoe kan dat.  

Stals 

Antwoord Dit wordt veroorzaakt door de verschillende afschrijvingstermijnen.  
131 In kopje format wordt peuteropvang genoemd en in tekst gaat het om peuterspeelzalen.  Karin duisters 
Antwoord In 2011 zijn de peuterspeelzalen al samengevoegd met kinderopvang om overlap te 

voorkomen. Enkel nog peuterspeelzalen Swartbroek, Altweertheide, waarvan Swartbroek al    
is al gestopt. Met Peuterspeelzaal Altweerterheide moet nog overleg worden gevoerd indien 
wordt gekozen voor bezuiniging. Peuteropvang is vnl in de stad, waar al is ingeschoven bij 
kinderopvang. 
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 Thema Woonklimaat 1        Naam voorzitter: Peet Dekker 

Datum en versie: 11 juni 2015 

Format Vraag Steller 
29 In de format wordt gesproken over een tussen variant. Als we voor deze tussenvariant 

kiezen, wat is dan het bedrag aan bezuinigingen in 2016, 2017 en 2018 en verder? 
Weert Lokaal 

Antwoord In de tussenvariant wordt samen met de contractpartners onderzocht of er nog extra 
bezuinigingen te realiseren zijn. Gedacht kan worden aan omvormingen van plantsoenen 
waardoor de onderhoudskosten in de toekomst verminderen. Dit onderzoek vindt 
momenteel plaats. 

 

85 Waar bestaan de kosten ad € 20.000 uit voor het plaatsen van de bladkorven? Zit hier ook 
het ophalen, etc bij? Graag een overzicht? 

Weert Lokaal 

Antwoord Kostenberekening bladkorven: 
 Plaatsen en verwijderen bladkorven    €   1.000,00 
 Afvoeren blad                                   € 16.000,00 
 Verwerkingskosten blad                     €   3.000,00 

Totaal                                              € 20.000,00 

 

23 Wat zijn de baten van € 94.700,- bij format 23? D66 
Antwoord Legesinkomsten betreffende het in behandeling nemen van een aanvraag voor 

- een vergunning drank- en horecawet; 
- een speelautomaten vergunning; 
- een ontheffing sluitingstijden. 

 

29 Wat zijn de ‘leasekosten inhuren kraan’ (format 29)? D66 
Antwoord De operationele lease kosten zijn € 35.000,- op jaarbasis.  
29 Wat zijn de kosten voor de ‘Hanging baskets’, Stramproy bloeit en de bijdrage BOB (format 

29)?  
D66 

Antwoord Kosten zijn voor de gemeente netto € 10.500,-.  
De totale kosten van ‘Hanging baskets’ zijn begroot om € 21.500,-. 
Gemeente draagt de helft bij, daarnaast legt niet alleen de BOB bij in het bloemenproject.  
In overleg met centrummanagement, binnenstadondernemers, CWP, BOB en 
vastgoedeigenaren is afgesproken dat zij de andere helft bijdragen. 
Wij dragen onze bijdrage over aan Centrummanagement, zij halen de andere helft op bij de 
andere partners. 
CWP had begin dit jaar nog voor het besluit van B&W al aangegeven hun bijdrage voor dit 
jaar weer te willen doen. 
Kosten ‘Stramproy bloeit’ zijn € 2.475,- per begrotingsjaar (periode 2016 t/m 2018). 

 

37 Bebording: er zitten keuzes in dit format, maar overal staat n.v.t. Kunnen de effecten van 
de keuze voor het minimum verder worden toegelicht? (format 37). 

D66 
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Antwoord De bezuiniging van €13.000,-- heeft geen effecten op het in stand houden van de 
bebording. De kwaliteit van de bebording kan volgens de regelgeving geborgd worden. 

 

38 Kunnen bedragen worden gespecificeerd bij varianten 1 en 2 bij format 38? D66 
Antwoord Variant 1: de huidige kosten zijn voor het RMO € 18.000,- en voor VVN: € 4.600,-. 

Variant 2: de huidige kosten zijn voor € 28.250,-. Hierin zit een provinciale 
subsidiebijdragen van € 16.000,-. 
 

 

39 Kan gespecificeerd worden wat inzetten van een wensbus oplevert t.o.v. de huidige inzet 
van een buurtbus? (format 39) 
 

D66 

Antwoord De huidige kosten voor de buurtbus zijn € 17.510,=. De wensbus wordt betaald door de 
Provincie Limburg. Geen kosten voor de gemeente Weert. 
 

 

87 Is er een actuele kosten-baten-analyse voor de huidige werkwijze voor de VVV? De indruk 
bestaat dat Weert weinig terugkrijgt voor haar bijdrage (format 87). 
 

D66 

Antwoord Voor de beantwoording van deze vraag dient een onderscheid gemaakt te worden in de 
uitgaven die op de post VVV in format 87 samengevat zijn weergegeven voor 3 onderdelen: 

1. Lokale Front office VVV.  
Op basis van voorgaande taakstellende bezuiniging door de raad en in samenhang 
met ontwikkelingen in de markt, is ten aanzien van de front office VVV recent een 
vergaande vorm van publiek private samenwerking doorgevoerd middels het 
onderbrengen van de verkoop en informatietaak bij de Bruna in Weert (shop in shop 
formule). Hierdoor heeft de gemeente Weert op dit onderdeel geen directe 
exploitatielasten meer, zoals personele en huisvestingskosten. Om het VVV 
beeldmerk te mogen voeren, is een franchise formule van toepassing. Hieraan zijn 
beperkte kosten verbonden. Tevens is in aansluiting op ontwikkelingen in de markt 
recent geinvesteerd in 2 digitale informatiezuilen, 1 bij de Bruna en 1 in de 
openbare ruimte bij het station. Aan deze dienstverlening liggen contracten ten 
grondslag. 
 

2. Lokale Back office VVV. 
De back office VVV is gehuisvest samen met CMW. Taken zijn acquisitie en 
loketfunctie lokaal bedrijfsleven, verzamelen, beheren en ontsluiten lokale 
vrijetijdsinformatie en uitwisseling met regionale instanties, ontwikkelen en 
produceren van lokale informatie- en promotieproducten (arrangementen, 
foldermateriaal etc.), distributietaken en verzorgen van promotietaken. 
De back office VVV genereert ook inkomsten  via het bedrijfsleven, die wel in de 
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begroting staan, maar in dit format niet zijn weergegeven. In relatie tot het recent 
gesloten pact voor de binnenstad is continuering van deze taken relevant. Daarbij 
kan verdergaande samenwerking met het bedrijfsleven onderzocht worden. 
 

3. Bijdrage VVV Midden Limburg. 
Dit betreft een vast bedrag per inwoner voor regionale marketing en promotie. Deze 
bijdrage wordt op basis van een vastgesteld businessplan door de gezamenlijke 
gemeenten in ML betaald. Hieraan ligt een contract ten grondslag met een looptijd 
t/m 2016. De baten overtreffen hier ruimschoots de kosten, onder meer omdat in 
ruime mate meegelift kan worden op europese en provinciale subsidiegelden (bv 2 
ton provinciaal geld in kader motie leisure, grensoverschrijdend project 
dagtoerisme, uitvoering digitalisering routestructuren met routeplanner  voor de 
hele regio met Points of Interest. De gemeente Weert heeft  dit laatste project, 
waarvoor onze gemeenteraad middels een motie € 67.000 ter beschikking had 
gesteld, laten uitvoeren door VVV ML tegen de reguliere vergoeding. Dit betekent 
een directe besparing voor Weert, waardoor de bijdrage ad. € 56.000,- aan VVV ML  
ruim is terugverdiend). Het Routeburo NML heeft een digitaal systeem voor 
routestructuren vanuit oogpunt van beheer en onderhoud ontwikkeld (waar staan 
welke borden). VVV ML heeft een routeplanner voor alle regionale routestructuren 
(wandelen, fietsen, ruitersport) ontwikkeld voor de consument, voorzien van Points 
of Interest. 
Daarnaast heeft de VVV ML geinvesteerd in goede digitale ontsluiting en het beheer 
van o.a. website en  VVV app, waardoor Weert via de Nationale Database voor 
toerisme, recreatie en cultuur landelijk is ontsloten.  
 
Goede promotie genereert inkomsten voor de gemeente Weert, onder meer middels 
verhoging van de inkomsten op de toeristenbelasting. Daarnaast leidt dit tot een 
toenemend aantal bezoekers en draagt het bij aan bestedingen, werkgelegenheid, 
het renderen van investeringen in publieke infrastructuur en een vitaal woon- en 
leefklimaat.Uitgaven worden derhalve terugverdiend. 
 
 
PS: Zie toelichting correctie op format 
- Directe baten op onderdeel back office VVV zijn in dit format niet weergegeven 
- Werkelijke lasten zijn € 30.000,- lager, omdat deze op foutief product zijn 

weggeschreven 
 

101 Is er een relatie tussen de aangenomen motie natuurlijk spelen (begrotingsbehandeling) en D66 
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de scenario’s in het speelruimteplan? (format 101) 
Antwoord De motie natuurlijk spelen geeft kinderen, buurten  en wijken de gelegenheid om op 

braakliggende terreinen met natuurlijke materialen aan de slag te gaan. Spelmaterialen in 
de vorm van betonnen buizen, boomstammen, etc. zijn niet te vatten onder de noemer van 
speeltoestellen maar zijn spelaanleidingen. Speeltoestellen zoals voorzien in de nota 
speelruimtebeleid zijn traditionele speeltoestellen met een wettelijke inspectieplicht in het 
kader van aansprakelijkheid. Deze speeltoestellen zijn afgestemd op de aanwezige 
leeftijdsgroepen in de wijken. 
De bezuinigingsopgave geeft aanleiding voor buurten en wijken om na te denken over de 
behoeftevraag naar traditionele speeltoestellen en meer te zoeken naar creativiteit in het 
natuurlijk spelen.  
Dit leidt per definitie zeker niet tot een verschraling van de speelmogelijkheden. 

 

94 Ligt er een visie onder de privatisering van de kinderboerderij? Dhr. H. Marechal 
Antwoord Die visie ligt er nog niet. Het is de bedoeling die visie te maken in het kader van de 

privatisering. De besparing van € 80.000,- zit in 2 fte personeelskosten. Dit maakt deel uit 
van het outsoursingstraject. 

 

94 Moet het bestemmingsplan aangepast worden voor horeca? Dhr. H. Marechal 
Antwoord Als de horeca ondergeschikt is dan is dit niet nodig. Voor zelfstandige horeca is wel een 

herziening van het bestemmingsplan nodig. 
 

85 Als er geen bladkorven meer geplaatst worden loopt de gemeente het risico dat het blad in 
het openbaar groen wordt gedeponeerd. Is het wel een bezuiniging dan? 

Dhr. H. Stribos 

Antwoord De aannemers zijn al verantwoordelijk voor het opruimen van het blad. De kostenverhoging 
zit dan in het afvoeren van het blad. Er is echter een aantal beurten voor afgesproken met 
de aannemers. Dus de kostenverhoging komt niet voor rekening van de gemeente.  

 

85 Hoe zit het met de communicatie? Dhr. H. Marechal 
Antwoord De communicatie wordt pas opgestart als de keuze op deze bezuiniging valt.  
85 Hoe lang houd je het vol om minder onderhoud aan bomen te doen? Dhr. H. Marechal 
Antwoord Er zijn diverse keuzemogelijkheden om te bezuinigen. Dit moet nog uitgewerkt worden. 

Snoeibeurten gebeuren wel, maar minder vaak. Dus er zijn langere perioden van bijv. 
overhangende takken.  

 

85 Is dit niet gevaarlijk? Ook gelet op de meer extreme weersomstandigheden. Dhr. H. Stribos 
Antwoord Veiligheid staat voor alles.  
85 De vragen zijn grotendeels gericht op het kwaliteitsniveau. Dhr. H. Marechal 
Antwoord We zitten nu op kwaliteitsniveau A (goed). Dit gaat naar B (voldoende). Dit zit al concreet in 

de straatreiniging. Er wordt minder frequent machinaal geveegd. Er zal meer vuil, zand en 
blad in de goot blijven liggen. 

 

85 Is het mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt divers werk te laten doen? Dhr. H. Marechal 

Antwoord Hier zijn inderdaad oplossingen te bedenken. De kosten zitten vooral in de manuren.  
121 Waarom worden er speelplekken afgebouwd? Dhr. H. Marechal 
 Er worden geen speelplekken afgebouwd. Wel zal de vervanging minder frequent gebeuren.  
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Er wordt ook rekening gehouden met de doelgroep, dus er is een mogelijkheid om 
speeltoestellen te verplaatsen. Er is in het speelruimteplan ook rekening gehouden met 
voorzieningen voor ouderen.  

94 Betekent het dat er entree geheven wordt als de kinderboerderij geprivatiseerd wordt? Dhr. Stribos 
Antwoord In de huidige situatie wordt geen entree geheven. In de nieuwe visie zal hier iets over 

aangegeven moeten worden.  
 

94 Wat zijn de totale kosten van de kinderboerderij. Dhr. H. Marechal 
Antwoord De totale kosten zijn ca. € 135.000,- . Hiervan is € 80.000,- voor de 2 fte personeelskosten. 

De resterende kosten zijn voor voer, dierenarts, vervanging materialen, e.d. 
 

85 Is andere contractvorming in het onderhoud van de buitenruimte mogelijk? Dhr. H. Marechal 
Antwoord Er zijn inderdaad vormen van hybride contracten mogelijk, waarbij bijvoorbeeld alleen  met 

PSO-gecertificeerde aannemers gewerkt wordt (Prestatie Sociaal maatschappelijk 
ondernemen). Dit is anders dan social return. Dan kun je de bezuiniging mogelijk wel halen.  

 

95 Is het bedrag voor de ijsbaan standaard? Dhr. H. Stribos 
Antwoord Ja, dit is nodig voor het aanbrengen en verwijderen van de verlichting. Van tevoren wordt 

blad weggehaald. Dan wordt de zaak vol water gespoten. Er zitten geen vaste lasten op. De 
natuurcamping blijft bestaan.  

 

35 De besparing van € 25.000,- op de fonteinen, wat houdt dat in? Dhr. H. Stribos 
Antwoord In de post zitten reclame-inkomsten op de Abri’s en kosten van de fonteinen (pompen, 

water, e.d.). De kosten van de fonteinen zijn €9.000,-- per jaar. De kapitaallasten zijn 
€5900,--. 

 

85 Er wordt 1 ton op groenonderhoud bespaard en € 60.000,- op bomenonderhoud. Als we hier 
op besparen, wat dan? 1 perceel zit bij BTL. 1 perceel bij De Risse. 

Dhr. B. Peterse 

Antwoord 2 jaar geleden hebben we de vraag bij de Risse neer gelegd of ze al het groen in Weert 
konden doen. Dat kon toen niet. Recent hebben we ze gevraagd voor boomonderhoud. Dit 
wilden ze niet. De Risse levert mankracht bij BTL voor eenvoudiger werk. BTL levert hoger 
gekwalificeerd werk bij De Risse. De wisselwerking ontstaat zo. Het is moeilijk om mensen 
uit de bijstand naar groenonderhoud toe te begeleiden, gelet op de aard van begeleiding die 
nodig is.  

 

85 Gaan we van kwaliteitsniveau A naar beneden? Houd dit binnen de singels op A. Kunnen we 
dat per wijk anders reguleren. Waar kan het naar C. Kan er in samenspraak met de wijk 
naar een ander niveau gestreefd worden. 

Dhr. B. Peterse 

Antwoord Er zijn diverse mogelijkheden om anders om te gaan met het onderhoud van de openbare 
ruimte. Dit kan in samenspraak met de wijk worden opgepakt. 

 

31 Ook bij straatreiniging naar niveau B. In hoeverre heeft dit gevolgen voor de uitbesteding? 
Kan dit leiden tot meer klachten? 

Dhr. B. Peterse 

Antwoord Is onderdeel van de concessie-overeenkomst, maar hier kan over onderhandeld worden. Er 
komt een ander kwaliteitsbeeld. Hierover zal goed onderhandeld moeten worden.  

 

39 Hoe werkt de wensbus? Mw. K. Duijsters 
Antwoord Voor de wensbus moet van tevoren gebeld worden. Dan wordt afgesproken hoe laat de bus  
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komt.  
85 Is het bezuinigen op groenonderhoud bij bv. zichthoeken op kruisingen niet gevaarlijk? Mw. K. Duijsters 
Antwoord Veiligheid blijft voorop staan. De bezuiniging wordt afgestemd op het bedrag van de 

bezuinigingen.  
 

Prioriteit 1 Wat is de consequentie van de vervallen prioriteit 1: Veiligheid fietsende scholieren.  Mw. K. Duijsters 
Antwoord Dit heeft betrekking op educatie. Er is een andere prioriteit waarin wordt voorzien in 

educatie (prioriteit 20 Projecten verkeersveiligheid RMO). Daarom zijn er geen 
consequenties met het vervallen van deze prioriteit.  

 

29  Algemeen bermen en plantsoenen: categorie wettelijk is niet duidelijk. Dhr. P. Sijben 
Antwoord Er is een wettelijke zorgplicht ter voorkoming van onveilige situaties in de openbare ruimte. 

Tevens geldt de flora- en faunawet bij het onderhoud.  
Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 

96  Wordt hiermee de camping de nek omgedraaid.  Dhr. J. Cardinaal 
Antwoord De bezuiniging op de natuurijsbaan heeft geen gevolgen voor de natuurcamping.  Beantwoording openstaande vraag 

themasessie 1 
35  Wat zijn de opbrengsten van de fonteinen? Dhr. T. Nijs 
Antwoord Het product fonteinen en reclame op Abri’s zijn samengevoegd. De baten zijn de 

opbrengsten van de reclames op de Abri’s. 
Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 
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Naam voorzitter: Theo van Tilburg 
Datum en versie: 11 juni 2015  

 
 
Thema Woonklimaat 2 
 
Format Vraag Steller 
43 Gaat het om 2 woonboten die jaarlijks 1000 euro per jaar betalen? Dhr. J. Cardinaal 
Antwoord Dat klopt.   
59 1. Wat zijn de maatschappelijke effecten bij het vertrek van de Bibliotheek uit de 

huidige dependance? 
2. Wat is het huurbedrag welke door Bibliocenter wordt betaald aan De Zaal ? 
3. Bij verplaatsing van de Bibliotheek ontstaat er dan een exploitatieverlies bij De 

Zaal? 

Dhr. H. Stals 

Antwoord 1. In de catalogus is foutief opgenomen dat wordt voorgesteld de vestiging in 
Stramproy om te vormen tot een schoolbibliotheek voor kinderen. Dit dient 
verbreed te worden met een (onbemand) servicepunt voor volwassenen. In overleg 
met Bibliocenter en andere betrokkenen willen wij daarmee inzetten op zo minimaal 
mogelijke maatschappelijke effecten. 

2. Er is een huurovereenkomst voor de bibliotheek afgesloten met het 
gemeenschapscentrum Stramproy op 1-1-1980 voor een periode van 40 jaar. De 
looptijd is dus tot 1-1-2020. De huurkosten bedragen € 29.040 per jaar, exclusief 
servicekosten. De kosten voor openbreken contract zijn vooralsnog onbekend. 

3. 3. Ja, dat klopt. 

Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1  

59 Er worden nu boeken en materialen uitgeleend in de bibliotheekvestiging in Stramproy. 
Wat is, na omvorming tot schoolbibliotheek, het verschil met nu? 

Mevr. T. Geelen 

Antwoord De samenstelling en hoeveelheid van het fysieke aanbod alsook het aanvullend 
bibliotheekwerk zal wijzigen, afhankelijk van de leeftijdscategorie. 

Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 

59 Kunnen inwoners van buiten Weert meer betalen ? Dhr. J. Cardinaal 
Antwoord De mogelijkheid om een studie te doen naar een gedifferentieerd tarief voor zwembad, 

Munt, Rick, etc. (gesubsidieerde instellingen/accommodaties/voorzieningen) voor 
bewoners Weert (korting) en buitenstaanders (geen korting) kan bezien worden. 

 

60 1. Dienen op korte en middellange termijn investeringen te worden gedaan aan de 
Bosuil? Zo ja, welke investeringen dienen aan het pand van de Bosuil de komende 
10 jaar te worden gedaan ? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord  Er dienen investeringen gedaan te worden in het onderkomen van het  
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Muziekkollektief. Daarover zijn wij in overleg met het Muziekkollektief en De Bosuil, 
op basis daarvan vindt besluitvorming plaats. 

60 Wat betreft De Bosuil: wat zijn de financiële gevolgen van het teruggaan naar de 
situatie van het weer meer gaan werken met vrijwilligers? Waarom kan met meer 
vrijwilligers de functie provinciale kernpodia niet worden uitgevoerd?  

D66 

Antwoord Sinds de professionalisering van het poppodium in 2009 wordt gewerkt met drie 
(parttime) professionals (2,3 fte), die een vrijwilligersgroep van circa 100 personen 
aansturen. De subsidiecomponenten salaris- en overige kosten, welke in het format 
genoemd zijn, bedragen resp.: € 105.500 en € 51.135.  
Het vergt een geprofessionaliseerde organisatie om als kernpodium te kunnen 
fungeren. De provinciale kernpodia werken daarom allen met professionals. Deze 
werken onder meer samen met de stichting Popmuziek Limburg en poppodia in Zuid-
Nederland. 

 

60 Bezoekersaantallen ? Dhr. J. Cardinaal 
Antwoord De bezoekersaantallen van De Bosuil blijven stabiel rond 18.000 bezoekers. De 

landelijke tendens in de cultuursector laat daarentegen een daling zien. 
 

71 Als we besluiten om te investeren in het Munttheater zijn we er dan de komende 10 
jaren vanaf of is het jaarlijks. Zijn er nog zaken die niet zijn meegenomen waar we de 
volgende jaren mee worden geconfronteerd. Of is dit datgene wat nodig is om het 
theater draaiende te houden. 

Mevr. S. Winters 

Aanvullend 
antwoord 

De thans bekende items zijn in het bedrag voor de theaterfunctie meegenomen. Voor 
het gebouwelijke deel volgt nog een aanvulling, waarvoor wel al dekking is voorzien. 
Voor dit deel volgt een separaat raadsvoorstel in het 4de kwartaal van dit jaar. Er 
dienen constructieve aanpassingen uitgevoerd te worden bij vernieuwing van de 
toneeltechnische installaties. Daarnaast dient nog een investering plaats te vinden in 
het gebouw. Voor dit deel is al voorzien in dekking en zal nog een separaat 
raadsvoorstel volgen  

Aanvulling beantwoording vraag 
themasessie 1 

71 Optimalisatie winstverdeling met commerciële partijen met als doel het geven van een 
prikkel tot inkomstenverhoging. 

Dhr. J. Cardinaal 

Antwoord Is inderdaad ook een optie. Bijv. zwembad geopend tot 19 uur i.p.v. 18 uur.  
71 Moeten de stoelen compleet vervangen worden ? Dhr. J. Engelen 
Antwoord Ja. Het jaar is nog niet bekend.  
71 Hoeveel huur betaalt Munten aan het Munttheater (om hier de horeca uit te baten)? Mevr. N. Linskens 
Antwoord De huur welke Munten voor het huren van de foyer en gebruik van de inventaris betaalt 

is € 10.500,- (geïndexeerd) en is marktconform. Het Munttheater ontvangt een 
commissie, volgens een staffel, over de horeca-omzet. Deze commissie over de horeca-
omzet is opgenomen in de jaarrekening van het Munttheater. 

 



Technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” bijeenkomst 2 
 

17 
 

71 Is er inzage in de winst die Munten maakt? Mevr. N. Linskens 
Antwoord De inzage in de winst door Munten kunnen wij niet verstrekken, daarvoor verwijs ik je 

door naar Munten. 
 

74 Hoe zit dat met 71.000 en 100.000 aan subsidie ?  Dhr. J. Cardinaal 
Antwoord 100.000 is voor de uitvoering; 71.000 is voor inrichting trefpunt  
100 WeertFM is een publiek-private samenwerking aangegaan met MLA. Heeft dit gevolgen 

voor de visie van de gemeente Weert op de lokale omroep? Op termijn zal de 
huisvesting van MLA, WeertTV en de WeertFM worden samengevoegd. Op welke wijze 
wordt hier rekening mee gehouden i.r.t. de huurcomponent van de subsidiering? 

D66 

Antwoord Nee, in onze visie blijven wij hetgeen in de Mediawet omschreven is volgen. Daarin is 
bepaald dat de gemeente een bekostigingsplicht heeft ten aanzien van de lokale 
omroep. Eveneens is daarin opgenomen dat, wil de lokale omroep toekomstbestendig 
blijven, er aansluiting gezocht kan worden bij andere media-partijen, waaronder 
commerciële. 
Momenteel zijn alleen de medewerkers van de stichting Streekomroep gehuisvest op de 
Wilhelminasingel. Alle andere genoemde samenwerkingspartners hebben een eigen 
huisvesting. Mocht deze situatie in de toekomst wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben 
voor de gesubsidieerde huurcomponent. 

 

100 Hoe gaan we om met subsidie voor een commerciële omroep ?  
Hoe gaan we om met een lokale omroep die commercieel wordt ?  
Categorie 4 kan geschrapt worden.  

Dhr. J. Cardinaal 

Antwoord De gemeente kan een commerciële omroep niet ondersteunen. 
Een lokale omroep mag niet commercieel zijn. 
Die tekst is onjuist, moet zijn categorie 1: wettelijk tot 2018. De huurcomponent is 
13.000 en dat is de keuze.  

 

147 Is een taakstellende bezuiniging van 25% reëel ? Dhr. J. Cardinaal 
 Dit lijkt reëel, maar is geen voorstel geworden.   
 
Prio  Vraag  Steller 
Prio 12 2. Mist visie die eronder ligt. Wat als je dit budget zou halveren. Wat heeft dat voor 

gevolgen. 
3. Kan het ook met minder dan de 2 miljoen. 

Mevr. C. Beenders 

Antwoord 2. Los van het feit dat de provincie gemeentelijke cofinanciering vereist bij Provinciale 
bijdragen, is substantieel budget nodig om de ontwikkelingen in het kader van 
‘Weert-West’ te realiseren. De visie die hieraan ten grondslag ligt is primair de 
Ruimtelijk Structuurvisie, zoals door uw raad vastgesteld. In de Ruimtelijke 
Structuurvisie is het gebied ‘Weert west’ waar het voormalige kazernecomplex deel 

Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 
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van uit maakt aangewezen als een overgangsgebied tussen de stad en het groene 
gebied Kempen~Broek – IJzeren Man, waarin vrijetijdseconomie in een groene 
setting het leidende thema is. Er lopen meerder initiatieven van verschillende 
initiatiefnemers, variërend van (paarden)sport tot cultureel, allen passend binnen 
de door uw raad gestelde kaders. Op welke specifieke detail-posten het beschikbare 
budget wordt ingezet is in deze fase niet aan te geven. Indien men dit budget zou 
halveren, zo is nu de inschatting, dan heeft dat tot gevolg dat de in de Ruimtelijke 
Structuurvisie vastgelegde ontwikkelingen niet zonder meer doorgang zouden 
kunnen vinden. 

3. Zoals het er nu naar uitziet niet, gegeven de ambitie de door uw raad vastgestelde 
ontwikkelingen in Weert-West ook werkelijk te realiseren. 

Prio 13 Zijn dit eenmalige gelden ? Welke subsidieverordening ? Dhr. J. Cardinaal 
Antwoord Dit is structureel. 

Dit moet nog bepaald worden onder welke regels dit gaat vallen. 
 

Prio 14 Wat gaat ons de investering van 1,5 miljoen ons opleveren in de exploitatie? Dhr. H. Stals 
Antwoord Bedoeling is dat de huisvesting een plaats krijgt in het nieuwe stadhuis, maar 

besluitvorming moet nog plaatsvinden. 
Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 

Prio 14 Investering is bedoeld om e.e.a. in nieuwe stadhuis onder te brengen ? Of is niet 
helemaal helder waar het gaat komen ? 

Dhr. L. Heuvelmans 

Antwoord Zie bovenstaande antwoord. Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 

Prio 14 Nu voldoet het niet aan de wettelijke eisen. Organisatorisch wel op orde. Koppeling van 
archiefstukken. Voldoet het met deze investering wel of moet er nog geld bij? 

Dhr. L. Heuvelmans 

Antwoord Zie bovenstaand antwoord. Daarmee voldoen we aan de wettelijke eisen.  
Prio 14 Is het bekend op welke locatie de investering wordt gedaan ?  

Hoe groot is het verschil tussen de investering in het voormalig stadhuis dan wel aan 
de Wilhelminasingel? 

D66 

Antwoord Ja, in het nieuwe stadhuis. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. 
De locatiekeuze incl. financiën wordt in de matrix toegelicht. 
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Naam voorzitter: Frank van Beeck 
Datum en versie: 11 juni, 19:30 uur 

 
 
Thema Zorg 
 
Format Vraag Steller 
102  Wat zijn de consequenties voor. format 102 naar aanleiding van de eerste 

financiële tussenrapportage? 
D66 

 Geen omdat de uitkeringen een wettelijk kader hebben en de hoogte hiervan niet 
beïnvloedbaar is. Tevens wordt het recht op uitkering bepaald door de wet. 

 

109  Bij ons is wat verwarring over wanneer je in aanmerking komt voor 
kwijtscheldingen. Dit n.a.v. de tekst van format 109. Kan dit nog eens kort 
helder worden samengevat? Zit Weert hiermee op de landelijke benchmark of 
doen we meer? 

D66 

 Kwijtschelding kan op verzoek aan burgers verleend worden die de gemeentelijke 
belastingen niet kunnen betalen. Hiervoor kijkt de gemeente naar het vermogen, het 
inkomen en de uitgaven van de aanvrager. Het vermogen dat de aanvrager mag 
behouden zonder belasting te betalen, is overigens lager dan om voor bijstand in 
aanmerking te komen. De kwijtscheldingsregeling is op dat punt strenger.  
Is het vermogen niet voldoende om de gemeentelijke belastingen te betalen dan rekent 
de gemeente uit welk bedrag de aanvrager kan missen: de zogenaamde 
betalingscapaciteit. Hierbij wordt zowel gerekend met het vermogen, het inkomen als 
de uitgaven van de aanvrager. Van de betalingscapaciteit  wordt 80% gebruikt om de 
gemeentelijke belastingen te betalen. 
Huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau komen meestal in aanmerking voor 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Ook huishoudens met een inkomen net 
boven bijstandsniveau kunnen soms (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen. 
De gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschelding rekening houden met de 
Leidraad Invordering. Dit is de basisregeling voor kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Gemeenten kunnen een eigen leidraad opstellen. Zij moeten zich daarbij 
houden aan de regels uit de Leidraad Invordering. Gemeenten kunnen daarvan 
afwijken. Zij kunnen uitgaan van hogere kosten van bestaan (kosten als huur, 
hypotheek, voeding, kleding en medicijnen) dan landelijk toegestaan. Namelijk 100% 
in plaats van 90%. De gemeente Weert hanteert, zoals het merendeel van de 
Nederlandse gemeenten, de 100% norm. 
Wat bedoeld wordt met de landelijke benchmark i.r.t. Weert is uit de vraagstelling niet 
helder. 
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117  Bij de begeleiding van nieuwkomers zijn zowel Vluchtelingenwerk als Punt 
Welzijn actief. Kan vluchtelingenwerk zonder ondersteuning door Punt Welzijn? 
Welke kosten zijn met Punt Welzijn gemoeid?  

D66 

 Stichting Vluchtelingenwerk werkt met vrijwilligers (ca. 30). De aansturing en de 
deskundigheidsbevordering van die vrijwilligers gebeurt door een coördinator en een 
(deeltijd) projectmedewerker die bij Punt Welzijn in dienst zijn. Deze ondersteuning is 
nodig om de vrijwilligers te ontlasten en de inzet van de vrijwilligers rechtstreeks ten 
goede te laten komen aan de begeleiding van Vluchtelingen. De reguliere subsidie voor 
Vluchtelingenwerk aan Punt Welzijn bedraagt € 56.795. Vluchtelingenwerk is een 
onderdeel van Punt Welzijn. 

 

119  In format 119 (Wmo Uitvoering) wordt gesteld dat er wellicht meer externe 
inhuur nodig zal zijn vanwege ontbrekende expertise. Waarom deze keuze 
maken i.p.v. vergroten kennis in de eigen organisatie? 

D66 

 In format 119 staat niet dat we meer externe inhuur gaan plegen. We maken juist de 
keuze om de kennis in het Wmo-team te vergroten. We hebben overigens al meer 
expertise in huis. Desondanks blijft het nodig om in sommige gevallen medisch advies 
in te winnen/kopen. Daar dient (een relatief beperkt) budget voor beschikbaar te 
blijven. 

 

103, 104 Is het mogelijk om het inkopen van groenvoorziening meer nog dan nu te koppelen 
met de inzet van mensen zonder werk? 

B. Peterse 

 Deze vraag wordt gesteld bij de bijeenkomst woonklimaat I i.v.m. relatie bezuiniging 
groen. Voor het antwoord op deze vraag wordt daarnaar verwezen. 

 

119, 120 Er worden diverse bezuinigingen genoemd in het sociaal domein. Hoe staan deze ten 
opzichte van elkaar, boeken we geen bezuinigingen dubbel in? 

B. Peterse 

 Nee, we boeken geen bezuinigingen dubbel in. Het gaat om verschillende uitgaven 
voor: rolstoelen en woningaanpassingen, inhuur expertise en de taakstelling in 2017 als 
gevolg van de 3 decentralisaties. 

 

108 Wie voert de schuldhulpverlening uit? B. Peterse 
 Kredietbank, AMW en Punt Welzijn voeren samen deze taak uit.   
120 Hoe werkt het nieuwe verdeelmodel dat in de meicirculaire wordt genoemd door in de 

bezuinigingen? Met name in 2017 komt een forse klap. 
B. Peterse 

 Met 2017 is in Kiezen met Visie al wel rekening gehouden. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen in het gemeentefonds de komende jaren zal er zo nodig worden 
bijgestuurd. 

 

102 Dhr. Peterse stelt dezelfde vraag als dhr. Werps inzake 7,5% tekort bijstandsverlening. B. Peterse 
 Zie daarvoor het antwoord van de 1e bijeenkomst.  
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Naam voorzitter: Ton Weekers 
Datum en versie: 11.6.2015 

Thema Participatie 
 
Format Vraag Steller 
Subsidies  Het college doet het voorstel om op verschillende subsidies in totaal vanaf 2017 

een bedrag van €519K te bezuinigen. Begrijp ik het goed dat dit een taakstelling is 
en dat de invulling van deze taakstelling bij het vaststellen van de nieuwe ASV door 
de gemeenteraad wordt bewerkstelligd? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord Ja, dat  klopt. De bezuiniging  zal  leiden  tot nieuwe  subsidieregelingen. De  aangepaste/ 
nieuwe verordening wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. 

 

47  Waar bestaat de voorgestelde bezuiniging van € 135.910 precies uit? Graag een 
duidelijke uitsplitsing van de bezuiniging 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord Het bedrag van € 135.910,‐ bij complex Poort van Limburg is de lagere kapitaallast a.g.v. 
het niet afbouwen van het kantoorcomplex. 

 

58  Staat er tegenover de €186.700 die we van het Rijk ontvangen ook een verplichting 
om zelf gelden te besteden aan de combinatiefunctionarissen? 

 Wonen de combinatiefunctionarissen in Weert? Hoeveel wel/niet? 
 Kan de gemeente voorwaarden stellen zodat Punt Welzijn de coördinerende rol   
      uitvoert binnen de algemene subsidies die zij ontvangt? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord - Nee, er staat de verplichting dat de gemeente zelf de overige gelden organiseert. 
Deze gelden mogen dus afkomstig zijn van derden. 
(toelichting: € 186.700,- betreft 40 % van de salariskosten op basis van € 50.000,- 
voor 1 fte. De gemeente en haar samenwerkingspartners bekostigen dus samen meer 
dan € 280.050,- op om 9,3 fte’s in Weert te realiseren.) 
-  
*Van de 14 combinatiefunctionarissen “sport” wonen er 7 in Weert. 
*De cultuurcoach en coördinator (zie convenant Art. 2-a 1 t/m 2c)woont in Weert; 
*De cultuurcoaches, ingezet als praktijkdocenten kunsteducatie (zie convenant Art. 2-a 
2d) op de zes deelnemende scholen voor P.O, wonen ook allen in Weert. 
-Het is niet uitgesloten dat dit zou op termijn kunnen, maar gezien de omvang en 
inhoud van de functie zal dit ten koste gaan van de kwaliteit en output van het project 
“Let’s Move”. Bovendien staat Punt Welzijn voor grote bezuinigingen waardoor nog 
meer taken voor minder middelen onmogelijk lijkt. 

 

63  Format 63 is in de totaalpost van € 519K opgenomen. Format 63 heeft geen directe 
betrekking op subsidies. Welk bedrag en welke keuzes zijn gemaakt inzake format 
63? 

 Is het mogelijk om subsidies en tarieven sport gesplitst weer te geven? Zo ja, graag 

Dhr. M. van den Heuvel 
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een uitsplitsing. 
 Format 63 is tweemaal opgenomen in de rapportage. Zitten hier geen dubbele 

bezuinigingen in? 
Antwoord - De totaalpost van € 519.000,‐ dient te worden gerealiseerd door een combinatie van de 

verhoging van de tarieven van de sportaccommodaties (format 63) en de vermindering 
van de subsidies aan de vrijwilligersorganisaties, merendeels vastgelegd in de “Algemene 
Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013” (formats 61, 64, 65, 66, 67, 72, 80, 
81, 88, 91, 110, 111, 116, 123, 125, 127).  
- Er  is nu nog geen keuze gemaakt welk aandeel van de totale bijdrage van € 519.000,‐ 
wordt gerealiseerd uit verhoging van de  tarieven van de  sportaccommodaties en welk 
aandeel uit de subsidies aan vrijwilligersorganisaties. Bij de uitwerking wordt beoordeeld 
welke  verhouding  gewenst  is.  (NB!  In  de  tekst  van  de  rapportage  is  de  verhoging 
genoemd  van  de  tarieven  voor  de  “binnensportaccommodaties”.  Dit  dient  te  zijn 
“sportaccommodaties”). 
-Er  is  bij  format  63  (sporthallen,  sportparken,  gymnastiekzalen)  sprake  van  2 
bezuinigingsmaatregelen. De eerste  is een bezuiniging van € 200.0000,‐ te realiseren op 
de uitgaven betreffende de accommodaties (zie voor nadere toelichting het antwoord op 
de volgende vraag). Daarnaast wordt een bezuiniging gerealiseerd door verhoging van de 
tarieven. Hiervoor  is  geen bedrag  gespecificeerd. Het  is  een onderdeel  van  een  totale 
taakstelling  van  €  519.000,‐  te  realiseren  door  vermindering  subsidies  aan 
vrijwilligersorganisaties en verhoging tarieven sportaccommodaties. 

Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 

63, 70   Vanaf 2017 wordt een bezuiniging voorgesteld van €200K. Waar bestaat dit bedrag 
precies uit? 

 Welke gevolgen heeft dit? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord - Deze taakstelling dient te worden gerealiseerd door te bezuinigen op de uitgaven voor 
de  accommodaties. Dit  kan  zijn  door  het  verminderen  van  het  aantal  accommodaties 
(clusteren) en het verminderen van de  lasten van exploitatie en beheer.   

 

65  Welke verenigingen maken gebruik van niet-gemeentelijke accommodaties? Dhr. M. van den Heuvel 
Antwoord - Er  is  in de verordening een aantal accommodaties vastgelegd waarvoor verenigingen 

subsidie kunnen krijgen voor het gebruik. Onderstaand is in de linker kolom aangegeven 
om  welke  accommodaties  het  gaat.  In  de  rechter  kolom  staat  welke  verenigingen 
momenteel subsidie krijgen voor het gebruik van deze accommodaties. 
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Accommodaties 
  

Verenigingen  

Zwembad De IJzeren Man  Z&PC De Rog, Reddingsbrigade Weert, 
Triatlonvereniging Weert, NVO De 
Peddemoeek,De Koelekopkes, De IJsberen 

Zwembad Nederweert  Z&PC De Rog 
Zwembad Budel  Z&PC De Rog 
Gymzaal Swartbroek  Cantarella 
Philips van Horne SG  HV Rapiditas 
Sporthallen in en buiten 
Weert waar sportbonden 
verrekeningen toepassen 
voor 
competitiewedstrijden 

ZV Weert, WZV Weert ‘87 

Turnhal Budel  Jan van Weert, Tensor Turnen 
Turnhal Veldhoven   
Maneges in de gemeente 
Weert 

LRV Weert, Ponyclub Weert, PSV / PC Laar, 
Rijvereniging Equinus 

 

69  Toptennis heeft zich teruggetrokken. In het verleden kreeg zij € 6K. De bezuiniging 
hierop is niet terug te lezen in de rapportage. Is dit bedrag reeds verwerkt in de 
begroting? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord ‐Nee. De subsidie voor topsportorganisaties is in principe niet geoormerkt. In de nieuwe 
nota topsportbeleid wordt aan de raad voorgesteld op welke wijze het beschikbare 
budget in de toekomst kan worden ingezet.  

 

91  Waarvoor is de subsidie aan de rogstaekers bedoeld? Wat wordt hiermee gedaan?  Weert Lokaal 
Antwoord De subsidie (€ 25.000,‐) voor de rogstaekers is bedoeld voor de organisatie van de grote 

optocht en de kinderoptocht in het centrum van Weert en voor de organisatie van de 
bonte avonden in het Munttheater. 
 

 

  Wat is de actuele stand van zaken t.a.v. van de ingeboekte bezuiniging van het 
zwembad uit de begrotingscylus van vorig jaar?  

 Wordt dit gerealiseerd? In dat verband: wat is de situatie rond schoolzwemmen? 

D66 
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(format 62). 

Antwoord ‐ De afspraken met het zwembad over de uitwerking van de taakstelling zijn vastgelegd in 
de uitvoeringsovereenkomst die de raad in maart 2015 heeft vastgesteld. Hierin is 
inzichtelijk gemaakt dat van de totale taakstelling van € 160.000,‐ in januari een bedrag 
van ruim € 115.000,‐ was ingevuld. Op grond van een motie van uw raad is het zwembad 
de tijd gegeven tot augustus 2015 om hieraan invulling te geven. In de 
uitvoeringsovereenkomst is deze termijn verlengd naar 1 oktober. Het zwembad kan dit 
dan koppelen aan de tweede financiële rapportage die zij jaarlijks doet op basis van de 
resultaten t/m augustus.  
In het raadsvoorstel van maart is aangegeven dat er een aanzienlijk risico is dat het 
exploitatietekort in 2015 hoger is dan wordt afgedekt door de voorlopige 
exploitatiesubsidie. Als dit het geval is, dan wordt beoordeeld of dit ten laste kan worden 
gebracht van de algemene reserve van het zwembad. De stichting heeft inmiddels 
aangegeven dat de bezoekerscijfers in de eerste maanden van 2015 lager zijn dan 
begroot. Dit betekent dat er vooralsnog een achterstand is ten opzichte van de begrote 
inkomsten. Bij een goede zomer kan een dergelijke achterstand worden ingelopen.  
‐Als de zomer tegenvalt, dan zullen de begrote inkomsten niet volledig worden 
gerealiseerd.  
‐Wat betreft het schoolzwemmen heeft de stichting medio mei het resultaat aangeboden 
van het onderzoek. De raad heeft deze gegevens ook ontvangen. Er is feitelijk geen 
sprake van een afgerond onderzoek. De stichting en scholen vragen om verlenging van de 
onderzoekstermijn met 1 schooljaar en in deze periode een verlenging van het 
schoolzwemmen voor één leerjaar in plaats van 2 leerjaren. Ons college neemt in de 
week van 15 juni een standpunt in en zal uw raad hierover informeren.   
 

 

  Is ooit met verenigingen gesproken over het overnemen van een accommodatie?  
 Is er onderzoek naar gedaan? Denk bijv. aan de behoefte van Jan van Weert (format 

63). 

D66 

Antwoord ‐ Er is niet actief gesproken met verenigingen over overname van een accommodatie. Er 
is vanuit de zijde van een vereniging wel eens geïnformeerd  naar de mogelijkheid om 
sporthal Boshoven over te nemen. Dit betreft echter een multifunctionele accommodatie 
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met belangen voor veel gebruikers. Wij willen dit naar de toekomst zeker niet uitsluiten, 
maar kiezen ervoor hierin niet overhaast te werk te gaan. Wat betreft Jan van Weert is in 
de nota binnensport vastgelegd dat het streven is te komen tot een nieuwe/andere 
voorziening die meer tegemoet komt aan de behoeften dan de huidige voorziening (die is 
te klein) en waarin ook de activiteiten van Tensor Turnen kunnen worden ingepast. Dit is 
op de huidige locatie niet mogelijk. Tevens heeft de huidige locatie nadelen, zoals 
betaald parkeren en is deze locatie ook geschikt voor herontwikkeling. Dit is vastgelegd in 
de nota binnensport.    

  Wat zijn de financiële gevolgen van het afschaffen of halveren van de subsidie 
gebruik zwembad als we dit in samenhang zien met format 62?  

 Is hier een grove berekening van te maken? Het zwembad zal hierdoor meer 
mogelijkheden krijgen zelf inkomsten te genereren. Kan hier een beknopte analyse 
op worden gegeven bijv. door een SWOT? (format 65). 

D66 

Antwoord ‐ De gemeente verstrekt de verenigingen subsidie voor deze uren zodat er net als bij de 
andere sportverenigingen per saldo sprake is van een maatschappelijk tarief. Bij 
afschaffing van de subsidie blijven de huurinkomsten van het zwembad gelijk. De 
gemeentelijke subsidie‐uitgaven dalen en de verenigingen betalen een hogere prijs voor 
het gebruik. In format 65 is aangegeven dat bij wegvallen van de subsidie de kosten voor 
de verenigingen stijgen van € 37,‐ naar € 135,‐ per uur. Bij een halvering van de subsidie is 
er sprake van een stijging van € 37 naar € 86,‐ per uur. In het kader van de voorgestelde 
bezuinigingstaakstelling van € 519.000,‐ op subsidies vrijwilligersorganisaties en tarieven 
sportaccommodaties zal worden beoordeeld welke kostenstijging voor de verenigingen 
haalbaar is. Onze insteek is dat de verenigingen gebruik blijven maken van het zwembad 
voor hun activiteiten. Uw vraag impliceert voor ons gevoel dat de verenigingen minder 
gebruik maken van het zwembad en het zwembad in deze uren dan wellicht in staat is om 
meer inkomsten te genereren. Los van dat wij het verenigingszwemmen graag willen 
borgen, is het maar de vraag of dit zo is. Het zwembad ontvangt nu immers voor de 
verenigingsuren een kostendekkend tarief.   
 

 

  Waarom  wordt er een contract afgesloten voor 10 jaar voor verzekering en 
onderhoud van archief/erfgoedcluster? Huisvesting wordt immers nog onderzocht 

D66 
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(format 77)? 

Antwoord ‐Voor het oude gebouw lopen kosten door aangezien de gemeente eigenaar is van het 
gebouw. Deze kosten blijven voor de eigenaar (= gemeente), ook wanneer het archief 
het gebouw verlaat. 

 

  Welke ruimten in Weert worden gebruikt voor vlakke vloer voorstellingen, buiten het 
Munttheater? 

  Zijn hier kosten aan verbonden voor de gemeente? (format 81). 

D66 

Antwoord ‐Er zijn geen andere professioneel geoutilleerde ruimten voor vlakke vloer voorstellingen 
bekend bij ons, waaraan gemeentelijke kosten verbonden zijn. 

 

  Bospop komt in enkele formats terug als subsidieontvanger (o.a. format 88). Wat is 
de totale gemeentelijke bijdrage die Bospop ontvangt? 

D66  

Antwoord ‐Bospop ontvangt € 8.815,‐ aan subsidie.   
  Format 63 is in de totaalpost van € 519K opgenomen. Format 63 heeft geen directe 

betrekking op subsidies. Welk bedrag en welke keuzes zijn gemaakt inzake format 
63? 

 Is het mogelijk om subsidies en tarieven sport gesplitst weer te geven? Zo ja, graag 
een uitsplitsing. 

 Format 63 is tweemaal opgenomen in de rapportage. Zitten hier geen dubbele 
bezuinigingen in? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord - De totaalpost van € 519.000,‐ dient te worden gerealiseerd door een combinatie van de 
verhoging van de tarieven van de sportaccommodaties (format 63) en de vermindering 
van de subsidies aan de vrijwilligersorganisaties, merendeels vastgelegd in de “Algemene 
Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013” (formats 61, 64, 65, 66, 67, 72, 80, 
81, 88, 91, 110, 111, 116, 123, 125, 127).  
- Er  is nu nog geen keuze gemaakt welk aandeel van de totale bijdrage van € 519.000,‐ 
wordt gerealiseerd uit verhoging van de  tarieven van de  sportaccommodaties en welk 
aandeel uit de subsidies aan vrijwilligersorganisaties. Bij de uitwerking wordt beoordeeld 
welke  verhouding  gewenst  is.  (NB!  In  de  tekst  van  de  rapportage  is  de  verhoging 
genoemd  van  de  tarieven  voor  de  “binnensportaccommodaties”.  Dit  dient  te  zijn 
“sportaccommodaties”). 
-Er is bij format 63 (sporthallen, sportparken, gymnastiekzalen) sprake van 2 
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bezuinigingsmaatregelen. De eerste is een bezuiniging van € 200.0000,‐ te realiseren op 
de uitgaven betreffende de accommodaties (zie voor nadere toelichting het antwoord op 
de volgende vraag). Daarnaast wordt een bezuiniging gerealiseerd door verhoging van de 
tarieven. Hiervoor is geen bedrag gespecificeerd. Het is een onderdeel van een totale 
taakstelling van € 519.000,‐ te realiseren door vermindering subsidies aan 
vrijwilligersorganisaties en verhoging tarieven sportaccommodaties. 

  Waarom is de taakstelling van 200.000 (format 63) apart benoemd?  Dhr. M. van den Heuvel/G. van Buuren 
Antwoord ‐Deze taakstelling is apart benoemd aangezien het een op zichzelf staande  taakstelling is 

naast de bezuiniging gerealiseerd door verhoging van de tarieven. 
Beantwoording openstaande vraag 
themasessie 1 

  Is het mogelijk een overzicht te verstrekken van de uitgaven in het kader van 
combinatiefuncties, het rijks aandeel hierin, bijdragen van partners en het netto 
gemeentelijk aandeel? 

Mevr. C. Jacobs 

Antwoord ‐Zie bijlage    
  Stel dat je zou stoppen met de combinatiefuncties en de gemeente zou daarmee 

budget vrij spelen, is het dan zo dat dit budget automatisch op andere wijze moet 
worden ingezet? 

Dhr. L. Heuvelmans 

Antwoord ‐Op voorhand is dat niet het geval. Uiteraard kan er wel een politiek/bestuurlijke 
discussie ontstaan over de vraag of er in een alternatief moet worden voorzien. Indien op 
dit moment wordt gestopt met de combinatiefunctionarissen, moet de gemeente dit 
melden aan het Ministerie. De gemeente Weert ontvangt dan € 186.700 minder per jaar. 
De overige gelden (accres en geld prioriteiten) zouden wel voor andere doeleinden 
kunnen worden ingezet.  

 

77/78  Is het bedrag van € 75.000,‐ genoemd in format 78 een uitgave die moet worden 
gedaan om de Tiendschuur te kunnen sluiten? 

Mevr. C. Jacobs 

 ‐Nee, dit is het bedrag dat op jaarbasis kan worden bezuinigd in termen van exploitatie.   
  Wat zijn de kosten en gevolgen van het archief op een andere locatie en  is het dan 

nodig om het contract met C’Magne open te breken? 
 Voldoet de nieuwe bewaarplaats aan de wettelijke eisen? 

Mevr. C. Jacobs 

Antwoord ‐De raming voor het realiseren van de nieuwe archiefbewaarplaats/leeszaal is  
€ 1.500.000,‐. De jaarlast van deze investering aangevuld met andere exploitatielasten 
kan gedekt worden met behulp van de ruimte die ontstaat als het huurcontract met 
C”Magne wordt opgezegd. Dit is mogelijk zonder extra kosten. 
‐Dat is het uitgangspunt. 
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81  Zijn dit alle kosten die verband houden met de vlakke vloervoorstellingen? 
 Kunnen de voorstellingen worden losgekoppeld van het Munttheater. 
 Zo ja, heeft dit dan gevolgen voor het Munttheater. 

Mevr. C. Jacobs 

Antwoord -Ja 
- In principe kunnen voorstellingen elders plaatsvinden. Wij kennen evenwel geen 
andere vlakke vloerlocaties met professionele outillage in Weert, die daarvoor een 
gemeentelijke bijdrage ontvangen. 
Dit kan inkomstenderving voor het Munttheater betekenen, tenzij er andere vlakke 
vloervoorstellingen geprogrammeerd kunnen worden. 

 

80,88,127  Wat is het totaalbedrag van de jaarlijkse subsidie voor Bospop? 
 Waarom staat dat op drie verschillende formats en kan dat niet gebundeld worden? 

Mevr. C. Jacobs 

Antwoord ‐€ 8.815,‐ 
‐De reden ligt in de historie waarbij dekking is gezocht in diverse budgetten. De suggestie 
om de formats te bundelen wordt meegenomen. 

 

127  Waarom is 127 een apart format?  Mevr. C. Jacobs 
Antwoord ‐Vanuit de historie bepaald. Mogelijkheden om budgetten te bundelen worden 

meegenomen bij de herziening van het subsidiestelstel. 
 

121  Zijn de inspanningen in het kader van ‘Mijn Straat Jouw Straat’ in alle wijken/dorpen 
gelijk? 

 Zijn de inspanningen in het kader van ‘Mijn Straat Jouw Straat’ noodzakelijk? 

Mevr. C. Jacobs 

Antwoord ‐Wijken/dorpen geven hun eigen invulling aan Mijn straat jouw  straat. 
‐Noodzaak wordt betrokken bij evaluatie  ‘Mijn Straat jouw straat’. Binnen de 
voorwaarden van de subsidieverordening en de met alle partners afgesproken spelregels 
voor activiteiten die voor de leefbaarheidagenda ingediend mogen worden. 
‐Na het opstellen van een visie op burgerparticipatie & Overheidsparticipatie zal (met 
convenantpartners Wonen Limburg, politie, Punt Welzijn en Wijk‐ en dorpsraden) 
gekeken worden naar de noodzaak van in te zetten instrumenten, zoals o.a. 
MijnStraatJouwStraat. Bij de (tussentijdse) evaluatie  ‘Mijn Straat jouw straat’ wordt al 
kritisch gekeken naar nut en noodzaak van activiteiten en de middelen die daarmee 
gemoeid zijn voor 2016.   

 

  Wordt budget voor wijk‐ en dorpsraden jaarlijks opgemaakt en wat blijft er 
gemiddeld over? 

Dhr. L. Heuvelmans 

Antwoord ‐ Nee, wordt niet ieder jaar opgemaakt. Wijk‐ en dorpsraden krijgen een jaarlijkse 
subsidie (budget gemeente) en subsidie voor goedgekeurde activiteiten  voor de 
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leefbaarheidagenda (budget gemeente en Wonen Limburg = wijkenbudget).  
Van de jaarlijkse subsidie blijft wel geld over, ook gaan er activiteiten van de 
leefbaarheidagenda niet altijd door, of de kosten voor een activiteit blijken uiteindelijk 
lager te zijn. Gemiddeld gaat het per jaar over een totaalbedrag van €20K. Afspraak is dat 
dit geld in een reserve wijkenbudget gestort wordt. Dit geld wordt dan het jaar daarna 
toegevoegd aan de begroting voor MijnStraatJouwStraat, boven op het jaarlijkse bedrag 
dat gemeente en Wonen Limburg begroot heeft. Daarmee wordt zuinigheid van WDR 
beloond en is er meer armslag voor in dienen van activiteiten (ook gedurende het jaar). 

123  Moeten hier niet accommodaties aan worden toegevoegd zoals bv de spil?  Mevr. C. Jacobs 
Antwoord ‐Nee, dit budget is uitsluitend het subsidiebudget voor professioneel beheer van 

stichtingsbesturen. Wijkgebouw ‘De spil’ wordt beheerd en geëxploiteerd door de 
gemeente zelf. 

 

123  Welke kosten bespaart de gemeente als ‘De Spil’ wordt gesloten?  Dhr. L. Heuvelmans 
Antwoord De totale geraamde exploitatielasten voor wijkcentrum De Spil bedragen voor het jaar 

2015 (per saldo) € 41.699. Bij het sluiten van De Spil vervallen de volgende lasten en 
baten: Elektriciteit € 5.000, Gas € 6.000, Onderhoud € 2.065,  
Schoonmaakonderhoud € 7.850, Materialen en goederen € 500, Water € 250,  
Huren € 10.000. Totale exploitatielasten (per saldo) die vervallen bedragen € 11.665. 
Exploitatielasten die resteren als gevolg van eigendom bedragen € 30.034 (zakelijke 
lasten als gevolg van eigendom en kapitaallasten).  

 

  Welke activiteiten vinden er plaats in ‘De Spil’? Is dit een goede bezetting?   Mevr. C. Jacobs 
Antwoord Wijkcentrum De Spil wordt frequent gebruikt door de volgende verenigingen: The Vine of 

Life, Weerter Mannenkoor, á la Carte Bridgeclub, Wok Muziektheater, van Loon ‐ van 
Rees. 

 

  De jongerenvoorzieningen ‘Hang Out’, ‘M29’ en ‘JOP Stramproy’ (in ‘De Zaal’) kennen 
een lage bezetting . Wat zijn de kosten hiervan voor de gemeente?  

 Is de samenvoeging van de activiteiten niet efficiënter? 

Mevr. C. Jacobs 

Antwoord ‐Kosten Hang Out: geraamde huurbaten 2015 voor Hang Out bedragen € 12.398. Kosten 
verzekering € 156, kosten zuiveringsheffing € 193, kosten waterschap € 57, kosten OZB € 
240.  
‐Kosten M29: is geen gemeentelijk eigendom. We hebben dus niet in beeld wat de 
kosten hiervan zijn. 
‐Kosten ‘JOP Stramproy’: nadere informatie volgt. 
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  Is er een overzicht van alle kosten van punt welzijn?  Mevr. S. Winter 
Antwoord ‐ Om technische redenen staat dit versnipperd in de begroting. Maar er wordt aan een 

totaaloverzicht gewerkt. 
 

  Kan de raad besluiten om € 6.000,‐ te bezuinigen op subsidie  ‘topsport’ vanwege het 
vervallen van de subsidie aan TC Van Horne? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord ‐ Ja dat kan de raad doen. In de nota topsport (concept gereed) wordt een integraal 
voorstel gedaan voor toekomstige inzet van het topsportbudget. 

 

63  In de tekst van format 63 staat dat bijna alle sportaccommodaties kunnen worden 
gesloten en dat er geen wettelijke taak ligt. Voor huisvesting onderwijs geldt wel een 
wettelijke taak. Is dit correct? 

Dhr. L. Heuvelmans 

Antwoord ‐ Dat klopt. Dus er zal voldoende beschikbaar moeten blijven voor 
binnensportaccommodaties. Beheer en exploitatie door gemeente is hierbij niet vereist.. 

 

  Wat is de omzet geweest in 2014 van de Poort van Limburg en leidt dit gezien de 
koppeling met de huurprijs  tot hogere huurinkomsten voor de gemeente? 

Dhr. H. Stals 

Antwoord De gemeente Weert heeft een huurovereenkomst voor het Zalencentrum afgesloten met 
Lindeboom bierbrouwerij b.v. ingaande april 2013 voor de duur van 5 jaar.  
De huurprijs van het gehuurde bedraagt 13,1% van de jaarlijkse netto ‐ omzet van de 
gezamenlijke exploitatie van zalencentrum én brasserie door de exploitant (de netto ‐ 
omzet uit verkoop van spijzen,  dranken en huuropbrengsten zalenverhuur) en vast te 
stellen door de gemeentelijke accountant. De huurprijs wordt berekend op basis van de 
netto ‐ omzet met een minimum van € 1.000.000 excl. btw, per jaar derhalve € 131.000 
excl. btw op basis van 12 maanden en geldt met terugwerkende kracht per  1  januari van 
het te indexeren volledige boekjaar. De minimum netto ‐ omzet zal jaarlijks met ingang 
van 1 januari worden geïndexeerd volgens CPI. De huur wordt jaarlijks verrekend op basis 
van de daadwerkelijk gerealiseerde netto ‐ omzet. De werkelijk gerealiseerde 
huuropbrengst voor het jaar 2014 bedroeg € 131.000. De geraamde huuropbrengst voor 
het jaar 2015 bedraagt € 131.416. 

 

  Hoeveel m2 staat leeg in de Poort van Limburg?  Dhr. H. Stals 
Antwoord Betreffende het Complex Poort van Limburg staat het volgende aantal m2 van het 

complex leeg: 
Commerciële ruimte 1       175,00 m2 
Commerciële ruimte 2         34,40 m2 
Commerciële ruimte 3         91,00 m2 
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Kantorencomplex            3.728,00 m2 
Totaal                                 3.819,00 m2 
 

61  Heeft format 61 uitsluitend betrekking op vrouwenorganisaties of ook op andere 
vormen van emancipatie? 

Dhr. H. Stals 

Antwoord ‐Format 61 heeft alleen betrekking op vrouwenorganisaties   
63  In dit format staat dat uitbesteden van sportaccommodaties een beter alternatief is. 

Is dit geen voorbarige conclusie? 
Dhr. H. Stals 

 ‐ In het licht van het format is dit bedoeld als een beter alternatief als sluiting.  
De financiële gevolgen moeten nader worden onderzocht. 

 

66  Wie maakt gebruik van subsidie voor kaderopleidingen?  Dhr. H. Stals 

 ‐ Deze regeling is voor alle sportverenigingen.   
66  Maken hier meerdere verenigingen gebruik van?  Dhr. H. Stals 
 ‐ Ja, maar het zijn wel vaker dezelfde verenigingen. Dit heeft ook deels te maken met 

verschil in opleidingsverplichtingen per tak van sport. 
 

70  Is er al eens onderzocht of er bespaard kan worden  door het groenonderhoud  over 
te dragen aan verenigingen? 

Dhr. H. Stals 

 ‐ Wel geopperd maar niet verder onderzocht. Wel is bekend dat niet alle 
werkzaamheden geschikt zijn voor overdracht. 

 

77  Heeft verplaatsingen oud archief gevolgen voor huurcontract met C’M agne?  Dhr. H. Stals 
 ‐ Huurcontract loopt tot 1.1.2018.   
Vervallen 
vervangings- 
investering 

 Wat is ‘onderhoud Lichtenberg’?  Mevr. K. Duijsters 

 Dit betreft aanvankelijk opgevoerde exploitatielasten die zijn vervallen.   
Vervallen 
vervangings- 
investering 

 Wat is ‘evenementenassist software’?  Mevr. K. Duijsters 

 ‐Dit is een digitale tool om het evenementenbeleid meer klantvriendelijk te kunnen 
uitvoeren 

 

   Dhr. H. Stals 
 Zie bijlage   
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Naam voorzitter: G. van der Hoeven 
Datum en versie: 11 juni 2015 en 2.0 

Thema Algemeen 
 
Format Vraag Steller 
2  Adviescommissies: werken op onkostenvergoeding. Op welke wijze kan dit voor 

minder of voor nop? 
D66 

Antwoord De wijze waarop dit minder kan zal in belangrijke mate bepaald moeten worden door 
nog efficiënter te werken. In het voorstel is rekening gehouden met de feitelijke 
uitgaven op jaarrekening basis. De beoogde bezuiniging van € 2.400,00 euro is thans 
een onder uitputting van het begrootte bedrag. Begroot was € 10.500,00 uitgegeven is 
€7.500,00 (afgerond) . Voor ‘nop ‘ zou betekenen dat de commissie worden opgeheven 
of dat het vrijwilligerswerk wordt, wat niet te verwachten is. 

 

3 e.a.  Hoeveel externe vergaderingen van de gemeente Weert hebben in 2014 en eerste 
helft 2015 nog plaatsgevonden buiten het nieuwe gemeentehuis? Welke kosten zijn 
hierbij gemaakt? 

D66 

Antwoord Sinds de intrek in het nieuwe stadhuis zijn het aantal externe vergaderingen 
verminderd. Alleen bij uitzondering bijvoorbeeld als alle ruimtes bezet zijn in het 
stadhuis wordt uitgeweken. Verder zijn er incidenteel externe bijeenkomsten vanwege 
het bijzondere karakter of programma (bijv. teambuilding). Inzicht in de kosten 
algemeen is zeker op zo’n korte termijn niet te geven. Wat college betreft is van het 
budget 2014/2015 ongeveer minder dan de helft gebruikt € 1300) oa. aan een 
teambuildingsbijeenkomst bij de start van het college.  

 

3 7 9  Representatie kosten bij format 3 burgemeester (€ 1.000,00), format 7 B&W (€ 
10.200,00) algemeen (€ 30.000,00) en format 9 communicatie (geen budget). Wat 
zijn de verschillen? 

Mevr. T. Geelen 

Antwoord Historisch zijn de representatiekosten verdeeld in die voor de burgemeester persoonlijk 
uit hoofde van zijn specifieke functie (format 3) van de overige collegeleden (collectief 
en individueel) format 7 en algemeen hetgeen representatieve activiteiten van de 
gemeente  als organisatie betreft. Onder de laatste post vallen met name kosten voor 
sleuteloverdracht carnaval, nieuwjaarsreceptie en lintjesregen met Koningsdag.  
De post communicatie (format 9) heeft niets met representatie te maken. Dit betreft de 
kosten die de gemeente maakt om de burgers en media te informeren over 
gemeentelijke beleid en uitvoering. In het collegevoorstel wordt op dit budget van € 
54.000 een bezuiniging doorgevoerd van €10.000. 

 

4  Aankopen statistisch materiaal. Welke zijn dit en wat kun je ermee? D66 
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Antwoord Het betreft hier digitale instrumenten om toegang te krijgen tot landelijke statistische 
informatiebronnen en om deze te bewerken. Met behulp daarvan kunnen we voor 
Weert relevante data ontsluiten. 

 

4  Wordt het burgerjaarverslag nog opgesteld? Dhr. H. Stribos 
 Nee er wordt wel een burgerpeiling gehouden.  
5  De begrote baten voor dwangsommen zijn 10.000 euro. Dit lijkt ons een laag 

bedrag. Kan dit toegelicht worden? 
D66 

Antwoord Dit bedrag staat standaard als aanname in de begroting omdat we vooraf uiteraard nog 
niet weten welke hoeveel dwangsommen worden opgelegd. Bij de financiële 
rapportages wordt het bedrag zo nodig aangepast aan de feitelijke situatie gedurende 
het lopende jaar. 

 

5  Abonnementen. We komen deze post in meerdere formats tegen. Wat is de totale 
post over de hele gemeentelijke organisatie 

D66 

Antwoord Categorie: 6343008; Omschrijving categorie: Abonnementen/lidmaatschappen/boeken: 
Deze post betreft onder andere abonnement zakelijk internet, Gemnet, 
GemeenteOplossingen (circa € 135.000). Daarnaast bij lidmaatschappen o.a. 
lidmaatschap VNG (€70.000). In 2015 hebben we een taakstelling van € 50.000 
ingeboekt.  
Grootboeknr. Naam grootboek Begroot 2015 
0010200 Burgemeester en wethouders 825,00 
0020000 Secretariaat/algemeen beheer 70.500,00 
0020001 Medezeggenschap 1.200,00 
0021001 Communicatie 1.523,00 
0030000 Reisdocumenten 300,00 
0030800 Verkiezingen 2.925,00 
0031000 Digitale basiskaart Weert 62.183,27 
0060000 Raadsgriffie 540,00 
2111000 Verkeersveiligheid 1.000,00 
4800000 Leerplicht (inclusief RMC) 515,00 
5410100 Rijksmonumenten 190,00 
5411300 Algemeen beheer erfgoed 14.870,00 
6100000 Bijstandsverlening 15.000,00 
7240000 Begraafplaats Lasten 90,00 
8230000 Wabo vergunning bouw 500,00 
9220001 Taakstelling vermindering abonn-lidmaatsch. -50.000,00 
G000100 Grondexpl. Algemene kosten 7.000,00 
G000300 Grondexpl. Acquisitie bedrijfsterrein 10.000,00 
G490000 Dr.Schaepmanstraat 300,00 
KB000 Bedrijfsvoering-Directie 20.300,00 
KC000 Concernstaf 1.000,00 
KI000 Inwoners-Directie 58.129,00 
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KR000 Ruimte-Directie 51.576,00 
KS016 PIF-Fac.-Repro 2.936,00 
KS114 PIF-ICT-Datacom/ICT services 15.873,00 
Totaal 289.275,27  
 

7  Betekent de mogelijke bezuiniging van €10K het verlagen van het budget voor 2016 
agv kosten die in 2015 zijn gemaakt tbv Weert600 maar niet meer gemaakt worden 
in 2016? Of zijn hierin nog andere keuzes gemaakt, zoals het versoberen van 
bestaande activiteiten? Graag een uitsplitsing van die €10K 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord Zoals in de format is vermeld, betreft het beide aspecten. Een uitsplitsing in kosten is 
niet te maken omdat de kosten afhankelijk zijn van aard/omvang en programma. Op 
basis van de ervaringen in 2014 en 2015 zullen we de besparingen verspreidt over de 
activiteiten in 2016 realiseren. Vooral op representatieve activiteiten die voorheen 
extern plaatsvonden en nu in het nieuwe stadhuis kunnen, kan bespaard worden. 

 

8  De €6240,00 budget overheveling van volksfeesten naar koninklijke onderscheiding 
(oranje concert) 1e rapportage is verwerkt in format? 

Dhr. H. Stals 

Antwoord nee  
9  Communicatie ten gunste van projecten komen ook ten laste van het project? Mevr. T. Geelen 
Antwoord ja  
9  Waarom staat stadspromotie genoemd bij het format communicatie? D66 
Antwoord Stadspromotie heeft een eigen budget. Echter door goed te communiceren richting 

inwoners, ondernemers en verenigingen draag je automatisch ook een stukje bij aan 
stadpromotie. Tevreden inwoners die goed geïnformeerd zijn, zullen eerder geneigd zijn 
zich als ambassadeurs voor je stad op te stellen.    

 

9  Wat wordt bedoeld met ‘communicatieadvies, redigeren van stukken, schrijven 
voorwoorden ? Wordt hier extern ingehuurd? 

D66 

Antwoord Nee, deze werkzaamheden worden niet extern ingehuurd maar verricht door team 
Communicatie. Team communicatie heeft de expertise om te zorgen dat de boodschap 
de doelgroep niet alleen bereikt, maar ook daadwerkelijk tot ze doordringt en hen 
beïnvloedt. Dat kan zijn door zelf middelen te maken zoals een persbericht, voorwoord, 
Gemeentewijzer, website, app etc. Maar vooral helpt de communicatie-expert de 
medewerkers binnen de ambtelijke organisatie om invloedrijker te communiceren. Om 
meer impact te bereiken, met hetzelfde (of minder) budget. Ze geeft dan advies over 
het soort middelen, de toon, timing etc. 

 

10  Dienstverlening op afspraak heeft dit geleid tot efficiency qua kosten?  Dhr. H. Stals 
Antwoord Het werken op afspraak zorgt voor een kortere wachttijd voor de klant. De 

klantenstroom is van te voren inzichtelijk en de inzet van medewerkers is hierop beter 
vooraf af te stemmen. Echter, door een toename van werk op andere terreinen binnen 
het KCC (o.a. telefonie, aanpak adresfraude, e-mailafhandeling), is de beschikbare 
capaciteit iets verschoven.  
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10  Kledingkostentoelagen (voor huwelijksvoltrekking) kan verdwijnen. Voor hoeveel 
personen geldt dit? 

Mevr. T. Geelen 

Antwoord Dit geldt voor vijf personen.  
10  Wat zijn de kosten van ‘de luxe manier van attenderen”? D66 
Antwoord € 3000,- is uitgegeven aan drukkosten voor de kaarten   
11 Veel bezoekers uit Weert waarom is dit? Mevr. R. Geboers 
 Ons vermoeden is dat dit kom door de mogelijkheid om vrij te parkeren, er niet op 

afspraak gewerkt wordt en de openingstijden. 
 

13  Hoe worden de mogelijke bezuinigingen ad €20K op verkiezingen precies ingevuld? Dhr. M. van den Heuvel 
Antwoord In format 13 is een richting gegeven aan mogelijke maatregelen tot bezuinigen op het 

product verkiezingen. Daarnaast streven we naar een pilot om in 2018 digitaal te 
stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Besluit uw raad in te stemmen met 
de door het college voorgestelde bezuiniging, dan zal onderzoek plaatsvinden of en op 
welke wijze deze taakstelling behaald kan worden. 

D66 

14  Wat zijn de baten van € 60.630,00? D66 
Antwoord De baten van 60.630 zijn in het verleden opgebouwd uit een bijdrage van de gemeente 

Nederweert voor de bijhouding van de GBKN en een bijdrage van de NUTS bedrijven 
voor diezelfde GBKN (Grootschalige Basis Kaart van Nederland) De gemeente is 
bronhouder van deze kaart/basisregistratie. Door de transitie van de GBKN naar de 
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) komen deze baten te vervallen. De 
Nutsbedrijven hebben geen belang bij de BGT en de BGT wordt in een samenwerking 
met de gemeenten Nederweert, Leudal en Roermond gerealiseerd.   

 

17 De rekenkamerfunctie is een belangrijke functie voor de raad om een onafhankelijk 
onderzoek te kunnen uitvoeren. Het uitvoeren van de onderzoeken zal ook onder regie 
van de auditcommissie, zoals voorgesteld wordt, door een externe partij verricht 
worden. Hiervoor is budget noodzakelijk. Hoe wordt de invulling van deze 
onafhankelijke onderzoeken voorgesteld zonder een budget? 
 Hoe is de benchmark bij andere gemeenten? 

Dhr. M. van den Heuvel 

Antwoord Voorgesteld wordt om de bestaande kosten die gemoeid zijn met de vergoedingen aan 
de leden van de Rekenkamer te bezuinigen. Vanuit de gedachte dat de auditcommissie 
de rol kan overnemen van het laten verrichten van onderzoeken door derden wordt 
daarvoor een budget gereserveerd. De hoogte daarvan is arbitrair. 

 

18 Wat zijn de baten van € 5.000,00? D66 
 Legesinkomsten voor het in behandeling nemen van een aanvragen betreffende 

omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik. 
 

  Welke kosten staan wel inde begroting 2015 en 2016 en staan niet in de formats? Dhr. H. Stals 
Antwoord Apparaatskosten, kapitaallasten, verzekeringen, gas, water en licht.  
26  Wat is de rol van de veiligheidsregio? En is dit structureel? Mevr. T. Geelen 
Antwoord De veiligheidsregio heeft een adviserende rol betreffende veiligheid bij evenement van 

enige omvang. 
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154  Verhuur woonwagens is kosten neutraal?  Dhr. H. Stals 
Antwoord Opbrengst verhuur woonwagens is groter dan de kosten.  
155  Heeft de invoering van de welstandsvrije gebieden ook geleid tot minder kosten 

(presentiegelden welstandscommissie)  
Dhr. H. Stals 

Antwoord ja  
155  Waarom staat hier wederom de veiligheidsregio als kostenpost? Mevr. T. Geelen 
Antwoord De bijdragen aan de veiligheidsregio wordt omgeslagen naar diverse kostenposten 

binnen de begroting. 
 

156  Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot de kostendekkendheid en de hoogte 
van de leges? 

Dhr. H. Stals 

Antwoord Jaarlijks wordt bekeken welke kosten betreffende dienstverlening toegerekend kunnen 
worden naar leges voor het product omgevingsvergunning bouwen. 

 

158  Wat zijn de geraamde opbrengsten verdeeld over de baten: toeristenbelasting 
hondenbelasting en precario? 

Dhr. H. Stals 

Antwoord Toeristenbelasting € 1.018.813,00 
Hondenbelasting € 357.300,00 
Precario € 24.250,00 

 

  Wat zou de invoering van een forenzen belasting kunnen opleveren? Dhr. H. Stals 
Antwoord Zie bladzijde 8 van de BMC rapportage “Inzicht in de financiële positie en in het 

financieel handelen". 
 

  Telefonie: kosten steunzender is een raming bekend? Dhr. H. Stals 
Antwoord Nee  
  Nieuw financieel pakket: heeft dit onderhoudskosten? Dhr. H. Stals 
Antwoord Vervangen van huidig systeem met eveneens (gelijke) onderhoudskosten.  
 Wat is het aantal medewerkers die 55+ en 60+ zijn? Dhr, B. Peterse 
Antwoord 127 persoon zijn 55+ en van deze personen zijn er 48 personen 60+.  
  Bij bijstandsgerechtigde wordt de belasting (voor een deel) kwijtgescholden. 

Waarom dan toch opleggen? 
Dhr. B. Peterse 

Antwoord Dit gebeurt voor de zuiverheid van de geldstromen.  
  Kun je de Woz waarde gebruiken als grondslag afvalstoffenheffing? Dhr. B. Peterse 
Antwoord Nee.  
  Kan een bedrijven in aanmerking komen voor een belasting kwijtschelding? Dhr. B. Peterse 
Antwoord Nee.  
  Zijn de oude stemmachines nog beschikbaar Dhr. H. Stribos 
Antwoord Ja, maar zijn evenwel afgeschreven.  
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