Vragen raad en commissies begroting 2020
Nr.

Omschrijving
Vragen Infomarkt 7 oktober 2019.
Taakveld commissie S&I
P16. Cultuurfunctie binnenstad. Bij evaluatie routeplanner
cultuur zou inzicht worden gegeven in bezoekersaantallen bij
evenementen etc.

Antwoord

2

P30. Onderwijs. Maatschappelijke stages. Resultaat is dat
deze zijn ingevoerd op alle VO scholen in Weert. Wat is de
stand van zaken.

Gesprekken zijn gaande.

3

Hoe zit het met de prioriteit onderwijsexperimenten.

Deze is in zijn geheel doorgeschoven van 2019 naar 2020. Het
raadsvoorstel komt in december 2019.

P34. Sport. Wat wordt bedoeld met sportverenigingen actief
ondersteunen.

Het bieden van ondersteuning op maat voor verenigingen die willen
samenwerken en/of andere vraagstukken hebben. Hiervoor is de
ambtelijke formatie op sport uitgebreid.

P37. IJzeren Man. Er is een exploitatietekort. Er zit een
verschil tussen het tekort van het zwembad en het bedrag
dat in de begroting staat. Er worden oorzaken als voorbeeld
genoemd. Waar is overal naar gekeken?

Enkele jaren geleden zijn de mogelijkheden voor bezuinigingen op de
zwembadexploitatie onderzocht. Dit heeft geleid tot een neerwaartse
bijstelling van de exploitatiesubsidie in de gemeentebegroting 2019. In
2018 bleek een aantal van de voorziene bezuinigingen vanaf 2019 niet
haalbaar. Besloten is het budget voor de exploitatiesubsidie in 2019 niet
te verhogen, maar dit ten laste te brengen van de algemene reserve
van de stichting. Vanaf 2020 dient het budget weer te worden
afgestemd op de begroting van de stichting. Hiervoor is een PM-post
opgenomen omdat de hoogte van de benodigde bijstelling nog niet
bekend is. Oorzaak is de wijziging van de BTW wetgeving per 1 januari
2019. Dit heeft ook effect op de begroting van de stichting. Onderzocht
is hoe dit effect kan worden beperkt door kosten over te hevelen naar
de gemeente, zodat gebruik gemaakt kan worden van de SPUKregeling. Dit onderzoek is afgerond. De stichting verwerkt de
aanpassingen momenteel in de begroting. Hierna kan het benodigde
budget voor de exploitatiesubsidie aan het zwembad opnieuw worden
berekend.

1

4

5

Waarom is het nog een PM post?

Bij de evaluatie van de routeplanner worden deze gegevens beschikbaar
gesteld voor wat betreft het omvormingsfonds.

1

Nr.
6

Omschrijving
P45. Vergunninghouders. Er is geld beschikbaar geweest
voor integratie vergunninghouders. Is het logisch om te
veronderstellen dat dit een uitstroom van 20 mensen uit de
uitkering oplevert?

Antwoord
Ja, op basis van ervaringen zien we dat jaarlijks gemiddeld ca. 20
mensen naar werk worden toe geleid.

7

P73. Titel 3 Dekking kinderopvang is slechts 5%. Hoe kan
dat? Wat kunnen we daaraan doen?

Leges zijn alleen voor nieuwe aanvragers. De kosten daarentegen
(€ 104.000) zijn voor jaarlijkse GGD inspecties. We kunnen uitsluitend
leges in rekening brengen voor NIEUWE voorzieningen kinderopvang.
Deze zijn gelijk aan de kosten van een startinspectie door de GGD.
Voor de door het rijk verplichte jaarlijkse inspecties van bestaande
voorzieningen ontvangen we rijksbudget via de AU. Hier houden we in
2019 zelfs op over, omdat we alles al jaren op orde hebben.

8

P76. Rioolheffing en afvalstoffenheffing gaat naar beneden,
maar bij kwijtscheldingen omhoog. Hoe kan dat?

Zie vraag 61.

9

P75. Hoe verhouden de € 664.000 kwijtscheldingen zich tot
andere gemeenten?

Zie vraag 62.

10

Wijk en dorpsraden krijgen subsidie van de gemeente.
Toetsen wij op eigen vermogen wijk- en dorpsraden?
Taakveld commissie R&E
Uitvoeren no regret pakket A2, wat betekent dat?

Nee.

11

12

Lobby A2 en spoorverbindingen, wat is de status? Worden er
ook slagen gemaakt?

Het No regret pakket betreft een aantal maatregelen van het rijk en
regio op en rondom de A2 Weert-Eindhoven. Enkele voorbeelden van
maatregelen zijn het weren van sluipverkeer in de gemeenten
Cranendonck en Heeze-Leende, het verbeteren van verkeersonveilige
situaties voor fietsers op het onderliggend wegennet en het stimuleren
van spits mijden door gedragscampagnes.
Wat betreft de A2 Weert-Eindhoven heeft de lobby ertoe geleid dat er
door het Ministerie een analyse is gemaakt en oplossingsrichtingen in
beeld zijn gebracht. Als gevolg van het onderzoek is € 2,5 miljoen ter
beschikking gesteld voor het uitvoeren van het no regret pakket. Het
Ministerie heeft aangegeven dat de regio ook aan de slag kan met het
opstellen van een maatregelenpakket om openbaar vervoer en
fietsgebruik te stimuleren.
Voor Weert – Hamont is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
(MKBA) uitgevoerd om de kosten en baten in beeld te brengen.
Vervolgens is een second opinion onderzoek uitgevoerd naar de kosten.
Met het Ministerie, Pro Rail, provincie en gemeente worden verdere
procesafspraken gemaakt over de vervolgstappen.

2

Nr.
13

Omschrijving
Vervanging van armaturen (LED), moet de gemeente hier
een beleidsmatig standpunt innemen inzake het in eigen
beheer uitvoeren of outsourcen?

Antwoord
Deze werkzaamheden zijn reeds uitbesteed. Bij vervanging en
uitbreiding worden altijd led armaturen teruggeplaatst.
Eind 2019 of begin 2020 wordt een nieuw beheer en beleidsplan ter
besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

14

Beter etaleren carrièremogelijkheden, blz. 25. Wat houdt dit
concreet in?

Veel mensen vertrekken uit Weert om te gaan studeren en komen niet
meer terug. Om mensen in het algemeen, maar vooral jongeren, te
verleiden om in Weert te (blijven) werken en wonen dienen
carrièremogelijkheden, beroepen, sectoren en de werkgevers in Weert
te worden gepromoot. Concrete invulling wordt in het kader van de
arbeidsmarktagenda opgepakt. Bedrijven en onderwijs zijn aan zet, de
gemeente is (proces)aanjager.

15

Samenwerking Weert-Cranendonck. Wat willen we dat er uit
komt? Welke projecten zijn in 2020 aan de beurt?

Realisatie van grensoverschrijdende projecten zoals verkennend
onderzoek verkeerstromen en mobiliteit in het grensgebied.
Recreatieve brugverbinding over de Kempenweg en Zuid Willemsvaart
evenals een ecologische verbinding al of niet in combinatie.

16

Programma 1, digitaal portaal, dit is financieel vertaald in
programma 3, klopt dat?

De prioriteit is bij programma 3 opgenomen vanwege de relatie met
specifiek de ondersteuning bij de diverse evenementen die in de
gemeente georganiseerd worden.

17

Wat is de verhouding tussen het aantal ZZP-ers en het
aantal grotere bedrijven met personeel in dienst, blz. 29
aantal vestigingen bedrijven.

Het aantal vestigingen is in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid, van
3.570 in 2008 naar 4.470 in 2018 (bron: Lisa). Uit eerder onderzoek
(2015) blijkt dat 92% tot het midden- en vooral kleinbedrijf behoort (<
10 werkzame personen). Conform (inter)nationale trend is ook in Weert
het aandeel ZZP-ers groot en nog steeds groeiend (Nederland:12,2 %
van het aantal werkenden in 2018 (bron: CBS)).

18

Aantal passanten in de binnenstad, hoe wordt dat gemeten?

Bureau Locatus brengt jaarlijks een winkelpassantentelling uit. In een
roulerend schema wordt door twee personen geteld op vierentwintig
verschillende plaatsen. Elke telpositie wordt viermaal per dag
gedurende exact vijf minuten geteld. De grootte van het winkelgebied
(aantal verkooppunten) bepaalt de geschatte penetratie, waarmee het
gemiddelde van de vier drukste punten wordt vermenigvuldigd. Dit
resulteert in het bezoekersaantal in één week van het winkelgebied.

3

Nr.
19

Omschrijving
Blz. 32, dynamisch karakter groenonderhoud, wat houdt dit
in?

Antwoord
In 2020 krijgt het dynamisch groenonderhoud verder vorm. In 2019 is
ingezet op duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie: daarbij is
ruimte voor maatwerk, afgestemd op specifieke lokale omstandigheden,
in overeenstemming met de omgeving en gericht op belevingsrijke
vergroening. In 2020 krijgt dynamisch groenonderhoud ook een plekje
in de contracten met aannemers: bijvoorbeeld gefaseerd maaien van
bloemrijke bermen, sloten en waterpartijen afgestemd op de
doorontwikkeling van belevingsrijke natuur in de stad.

20

Blz. 34, 4 gehonoreerde initiatieven, waar is dat op
gebaseerd?

Inwoners die het initiatief nemen om gezamenlijk een stukje van de
openbare ruimte in te richten, in gebruik te nemen en te onderhouden
kunnen rekenen op een constructieve samenwerking met de gemeente.
In 2019 zijn door inwoners meerdere initiatieven gerealiseerd en in
onderhoud genomen op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid.
Streven is in 2020 tenminste 4 initiatieven te honoreren.

21

Blz. 35, inkomsten sportaccommodaties gaan opvallend veel
omhoog, hoe komt dat?

De tegemoetkoming volgens aangifte SPUK (btw-compensatie in het
kader van de verruiming btw vrijstelling sport) van € 230.000.
Als gevolg van de verruiming btw-vrijstelling zijn
onderhoudswerkzaamheden van het zwembad weer bij de gemeente
komen te liggen. Zwembad werd hiervoor eerst gesubsidieerd. De
subsidie ad € 205.000 is ter dekking van de extra kosten in de
begroting opgenomen.

22

Uit het programma Klimaatadaptatie en biodiversiteit komen
projecten en activiteiten, is daar financieel rekening mee
gehouden. Blz. 46.

Bij nieuwe projecten maakt dit onderdeel uit van het project en worden
de kosten binnen het project opgevangen, zoals bijvoorbeeld Laarveld
en bij de vervanging van de riolering. Dus als werk met werk gemaakt
kan worden is dit financieel geborgd. Maar als het een afzonderlijk
project is dan is daar financieel geen rekening mee gehouden.

23

Blz. 48, er zou geen beeld zijn van locaties waar
wateroverlast is.

Knelpunten van wateroverlast zijn in beeld.
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) was opgenomen
om een Basisrioleringsplan op te stellen. Hieruit volgen de knelpunten.
Oplossingen hiervoor zijn opgenomen op de prioriteitenlijst knelpunten
riolering. Deze is voor wensen en bedenkingen behandeld in de
raadsvergadering van 6 februari 2019.
Om o.a. de knelpunten uit de prioriteitenlijst op te lossen wordt het GRP
geactualiseerd. Deze actualisatie wordt behandeld in de commissie
Ruimte en Economie van 23 oktober 2019. Besluitvorming kan dan
plaatsvinden in de raadsvergadering van 7 november 2019, gelijktijdig
met de begroting 2020.
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Nr.
24

Omschrijving
Blz. 51 personele invulling landbouw, waarom staat deze niet
in programma 9. Daar staan alle andere personele
consequenties.

Antwoord
Het betreft een nieuwe functie. Financieel worden functies per
programma vertaald als de werkzaamheden te herleiden zijn naar een
programma. Zie ook het antwoord bij 79.

25

Wat is EPC?

Energie Prestatie Coëfficiënt.

26

Beleidsnota arbeidsmigranten, eerst aanpassen dan
evalueren?

Er vindt eerst een evaluatie plaats, op basis daarvan wordt bekeken of
er bijstelling nodig is.

27

Laadpalen 1 ton, waarom zo duur?

De gemeente heeft een eigen wagenpark. De verduurzaming van de
gemeentelijke organisatie maakt het noodzakelijk deze te elektrificeren.
Hierbij horen geschikte laadvoorzieningen op de standplaats van de
voertuigen (welke zich buiten de openbare ruimte bevinden). Uitgaande
van de huidige wagenvoorraad wordt rekening gehouden met 10
laadvoorzieningen in de Centrumgarage en 10 bij de milieustraat. Op
basis van de aanbieding uit 2016 van de reeds bestaande
laadvoorzieningen in de Centrumgarage levert dit een investering op
van € 50.000 (excl. BTW incl. indexering). De kosten die
Nuon/Heijmans vraagt voor een laadvoorziening die buiten de scoop
van de afspraken liggen bedragen ca. € 2.200 per laadvoorziening, excl.
BTW excl. aanpassing elektrische installatie. Een extra kostenpost is de
aanpassing van de elektrische capaciteit en stroomkast (buiten de
Centrumgarage). Deze zijn geraamd op
€ 25.000 excl. BTW.

28

Er worden in 2020 2 elektrische auto’s besteld. Hebben we
meer elektrische auto’s?

De gemeente heeft momenteel 1 elektrische bestelwagen in eigendom.
Deze auto wordt ingezet voor het toezicht en inspectie van het
onderhoud aan de openbare ruimte.

29

Is er al een idee wat in het GVVP komt te staan.

De afgelopen maanden is er bij diverse interne en externe stakeholders
informatie opgehaald als input voor de Mobiliteitsvisie. In de visie
worden 5 thema’s benoemd waar de gemeente de komende jaren mee
aan de slag gaat. De visie wordt in december aan de gemeenteraad
aangeboden. Vervolgens wordt het Mobiliteitsplan opgesteld waaruit
een Meerjaren Uitvoeringsprogramma rolt.

5

Nr.
30

Omschrijving
Waarom onderzoek naar een snelfietsroute naar Nederweert,
er ligt toch al een fietspad?

Antwoord
De provincie Limburg en de gemeente Nederweert werken samen om
de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en
mogelijkheden om gebiedsontwikkeling rondom de N275/N266
Nederweert te creëren. In dat kader zijn twee alternatieven opgesteld
voor aanpassingen aan de N266 en N275. Beide varianten voorzien in
een tweetal ongelijkvloerse kruisingen van de N275 voor langzaam
verkeer. Doordat de dagelijkse stroom fietsers (ca. 2.000 per dag,
vooral scholieren en woon-werkverkeer) hierbij de drukke provinciale
weg conflictvrij kruist, wordt de verkeersveiligheid aanzienlijk
verbeterd. Een nieuwe fietsroute in Nederweert zal moeten aansluiten
op het Weerter fietsnetwerk, vandaar het onderzoek. Daarnaast wordt
door de realisatie van een snelfietsroute het fietsgebruik gestimuleerd.
De snelfietsroute maakt onderdeel uit van de provinciale en regionale
ambitie om een snelfietsroute tussen Weert en Venlo te realiseren.

31

Passantenhaven

Zie de bijlage “Kosten passantenhaven”. De rekeningen van elektriciteit
en water volgen nog. De afschrijvingskosten worden 1 keer per jaar
geboekt. Deze moeten ook nog volgen.

32

Blz. 27 afschrijving weekmarkt, wat is dat?

Dit betreft een boekhoudkundige mutatie. Het is de aanwending van de
reserve kapitaallasten warenmarkt binnenstad Weert. Dit ter dekking
van de afschrijvingslasten van de investering in de stroomvoorziening
weekmarkt (raad 13 maart 2019 DJ-641708).

33

Compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen, plan voor
Moesdijk, wanneer is dat er?

Dat plan kan opgesteld worden nadat de begroting is vastgesteld. De
benodigde middelen zijn namelijk in de begroting opgenomen. Het plan
wordt in 2020 gemaakt.

34

City marketing die aansluit voor strategische visie, zijn hier
kosten voor de gemeente aan verbonden

Ja, die zijn al beschikbaar gesteld via de Begroting voor de City
marketing en via een kredietvoorstel voor de strategische visie.

35

Stikstof, wat betekent dit voor Weert?

Voor alle nieuwe aanvragen omgevingsvergunning van enige omvang
(niet zijnde een verbouwing) en nieuwe bestemmingsplannen wordt een
stikstofberekening gedaan.

36

Toilet in stadspark

Is nog niet duidelijk. Er komt een herinrichtingsplan.

37

Toilet in Muntpassage

Dit is met Bouwinvest besproken. Zij hebben daar echter niet voor
gekozen.

6

Nr.
38

Omschrijving
Clustering voorzieningen accommodaties

Antwoord
Het clusteren van accommodaties is geen doel op zich, maar een middel
om te komen tot een toekomstbestendig accommodatieaanbod. Daar
waar accommodatievraagstukken vanuit de praktijk of gemeentelijk
beleid opkomen, worden clusteringsmogelijkheden bezien. Voorbeelden
van accommodatievraagstukken waarbij clustering speelt, zijn onder
andere de Open Club Boshoven, de herhuisvesting van ’t Kwintet in
Boshoven en de herschikking van maatschappelijke voorzieningen in
Weert-Zuid.

39

Voetbalveld Altweerterheide, is er zicht op bezetting? Is er
een beeld van hoeveel velden er leeg liggen? Wat is
gemiddelde bezettingsgraad?

Er wordt een nieuwe visie op de sportaccommodaties opgesteld. Hierin
wordt de bezetting van de velden meegenomen. Er liggen geen velden
leeg, maar door daling van het aantal leden zijn de huisvestingslasten
(voor de verenigingen) relatief hoog. Beleidsnota komt 2e kwartaal
2020 naar de raad.

40

Duikers open maken om water sneller af te voeren, sloten
uitdiepen om meer te bufferen, dit is een tegenstelling.
Duikers juist dicht houden om water vast te houden.

Het totale slotensysteem van de gemeente Weert bestaat uit zowel
watervoerende sloten als zaksloten. Bij watervoerende sloten moet het
water worden afgevoerd. In zaksloten kan het water lokaal infiltreren.
Momenteel is het slotensysteem er niet op ingericht om water
gecontroleerd minder snel af te laten vloeien.
Het huidige slotensysteem is zo ingericht dat het water zoveel mogelijk
wordt verdeeld over de beschikbare sloten c.q. buffercapaciteit. Als de
duikers (gedeeltelijk) verstopt zijn betekent dit dat het water zich niet
kan verdelen en dus niet alle buffercapaciteit kan worden benut. Dit kan
leiden tot overlast op plekken waar het water niet weg kan.

41

NMC, eerst een raadsvoorstel, en dan in kadernota en
begroting, waarom nu zo, terwijl dit normaal gesproken
andersom is (vet gedrukte prioriteit)
Blz. 51 Personele invulling landbouw
Gebeurt dat nu ook al? In hoeverre is dit nieuw? Is dit een
taak van de gemeente?

Beide procedures zijn mogelijk.

Sanering Moeselpeelweg 8, 3 scenario’s, waarom hebben we
voor 3 ton gekozen?

Het exacte budget dat benodigd is voor de sanering kan pas worden
bepaald nádat een saneringsplan is opgesteld. Dit saneringsplan moet
nog worden opgesteld. Op basis van een aantal aannames is daarom
een bedrag geraamd voor de aanvraag in de begroting.

42

43

Naar aanleiding van de motie landbouwvisie is in 2018 en 2019
eenmalig geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van een
landbouwvisie. In het buitengebied staat veel te gebeuren. Het aantal
agrarische bedrijven neemt in de toekomst af. Dit leidt tot leegstand
maar biedt ook kansen op het gebied van recreatie & toerisme, energie
en zorg. Om samen met alle betrokkenen te kunnen acteren in alle
opgaven die op ons af komen is structurele capaciteit noodzakelijk.

7

Nr.
44

Omschrijving
Opwaardering PDV Moesdijk tegelijk met BIZ?

Antwoord
Voor de Weerter Boulevard is een BIZ in voorbereiding. Het streven is
om deze per 1 januari 2020 in te laten gaan. Of dit daadwerkelijk lukt,
is op dit moment nog niet zeker.

45

Vergroening balkons, hoe?

De middelen voor het vergroenen van balkons worden besteed aan de
uitvoering van een vergroeningsactie voor balkons.

46

Gaan we elektriciteit afnemen van de windmolens? Bij de
lokale energiecoöperatie?

In 2018 is er een aanbesteding geweest voor de inkoop van Energie
(E+G). Dit was een regionale aanbesteding door ICZ (alle gemeenten
N+M-Limburg ex Mook en Middelaar, Roermond en Venlo). Weert is wat
later ingestapt. Daarbij is ingestemd met de uitvoeringsvoorwaarden
van deze regionale aanbesteding. Door Weert is niet gekozen voor
afname van Elektriciteit bij de lokale E-coöperatie. Het leveringscontract
bij De Vrije Energieproducent (DVEP) loopt tot 1.1.2020. Per 1.1.2020
gaat de door ICZ gesloten leveringsovereenkomst voor Weert gelden.
Overigens blijft de leverancier per 1.1.2020 ook DVEP.
We gaan nog een gesprek aan om de levering van 10% (dit is wat
wettelijk mag i.h.k.v. de aanbestedingswet) van het gemeentelijk
energieverbruik alsnog over te hevelen naar de E-coöperatie. Daarbij
zijn wij afhankelijk van de medewerking van DVEP.

47

Transformatie binnenstedelijke locaties, waar overal, alleen
in de binnenstad?

Het betreft bestaand beleid in de binnenstad en op locaties met
commerciële functies in woonwijken en dorpen. Ook staan we open voor
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door sloop-nieuwbouw van
bijvoorbeeld (voormalige) bedrijfslocaties in woonwijken, waarbij
eventueel aanwezige milieuhinderlijke bedrijven worden verplaatst naar
een bedrijventerrein.

48

Energietransitie, bedrag moet nog worden bepaald uit
algemene reserve, 24-40 miljoen nodig voor
klimaatadaptatie, zijn dit afzonderlijke zaken? Er is een
substantieel bedrag nodig om de energietransitie te kunnen
financieren, zit dat in de RES, of wordt dat een apart
document?

De middelen voor de klimaatopgave staan los van de Energietransitie.
De RES en Weerter ambitie zijn niet hetzelfde. De RES beslaat maar
een deel van de energietransitie en heeft o.a. als doel om regionaal een
hoeveelheid elektriciteit duurzaam op te wekken. De Weerter ambitie
gaat over het energieneutraal maken van de gemeente, deze ambitie
gaat verder dan de RES. Ook thema’s zoals bedrijven en mobiliteit
worden hierin meegenomen. Wel is het noodzakelijk dat ze niet
conflicteren met elkaar. De processen verlopen gelijktijdig, zodat ze
goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

8

Nr.

Omschrijving
Taakveld commissie M&B

Antwoord

49

In de begroting 2020 sluit de kolom begroting 2019 niet aan
bij het boekwerk begroting 2019 zoals dat aan de raad is
verstrekt ten behoeve van de vaststelling van de begroting
2019.

In de begroting 2020 zijn de cijfers in de kolom 2019 de bedragen na
de diverse begrotingswijzigingen die in 2019 zijn doorgevoerd op basis
van door de raad genomen besluiten en de 1e Tussenrapportage 2019.
Het betreft dus de bijgestelde begrotingsbedragen 2019.

50

Hoe komt de begroting 2020 tot stand?

Basis voor de begroting 2020 is de kadernota en de op het moment van
opstellen van de begroting bekend zijnde ontwikkelingen zowel
inhoudelijk als financieel.

51

Op basis van de motie “Nieuw voor Oud” zou er vrijval in de
begroting moeten zijn

In de begroting 2020 zijn nog niet veel keuzes gemaakt in het kader
van nieuw voor oud.
Voor de Planning & Control cyclus is nieuw voor oud wel het
uitgangspunt.

52

Op bladzijde 147 wordt vermeld dat er tijdelijk extra
capaciteit wordt ingehuurd in het kader van het terugdringen
van het ziekteverzuim. Hoe hoog is het verzuimpercentage.

Het verzuimpercentage van de gemeente Weert is per september 2019
7,13%.

53

Op bladzijde 124 is bij het onderdeel straatreiniging vermeld
dat het bedrag van de outsourcing (Renewi) is verlaagd met
€ 197.000 op basis van de concessieovereenkomst. Op
bladzijde 127 wordt ingegaan op het overleg dat momenteel
met Renewi gevoerd wordt over de uitvoering van de
concessieovereenkomst. Hoe moet dit gezien worden.

De verlaging van € 197.000 is doorgevoerd op grond van de bepalingen
in de lopende overeenkomst ten aanzien van straatreiniging en is dus
een direct gevolg van de contractueel vastgelegde afspraken.
Het overleg over de uitvoering van de concessieovereenkomst betreft
vooral de evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst in zijn
algemeenheid.

54

Blz. 104 De tekstpassage over de bijdrage aan de RUD
(bedrag per inwoner € 71.000) is onduidelijk.

Bedoeld wordt dat de bijdrage tot een bedrag van € 71.000 is
gebaseerd op een bedrag per inwoner. Daarnaast wordt een gedeelte
van de kosten procentueel verdeeld over de deelnemende gemeenten
dus onafhankelijk van het aantal inwoners.

55

Op bladzijde 46 lijkt het percentage personen met een
bijstandsuitkering te hoog als dit afgezet wordt tegen het
daadwerkelijk aantal personen in Weert.

De betreffende indicator wordt als onderdeel van de verplicht
voorgeschreven set beleidsindicatoren conform het BBV in de begroting
opgenomen. De gegevens worden via de site
www.waarstaatjegemeente.nl beschikbaar gesteld. Het percentage
wordt door het CBS gebaseerd op de beschikbare cijfers over het
tweede halfjaar van 2018. De gehanteerde peildatum is voor een juiste
beoordeling relevant.
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Nr.
56

Omschrijving
Blz. 65 Overige baten en lasten: welke posten zijn dit?

Antwoord
Hier is naast het prioriteitenbudget en de post onvoorzien ook de
raming voor het budget personele knelpunten en voormalig personeel
opgenomen.
Verder wordt als baat onder andere rekening gehouden met het niet
volledig opkomen van kapitaallasten doordat investeringen nog niet
volledig plaatsvinden en de rijksvergoeding in verband met de SPUK
regeling.

57

Blz. 71 De opbrengst hondenbelasting is aanzienlijk hoger
dan je bij het aantal genoemde honden van 2.000 zou
verwachten.

Bij de hondenbelasting is sprake van een progressief tarief. Bij meer
dan één hond wordt het tarief per hond hoger. Daarnaast is
geconstateerd dat het genoemde aantal niet correct is.
Op basis van de gegevens van BsGW zijn er ongeveer 5.000 honden in
de gemeente Weert geregistreerd.

58

Blz. 71 Is in de raming opbrengsten liggelden havens nog
rekening gehouden met de passantenhaven?

Nee, conform het raadsbesluit bij de behandeling van de begroting
2019 is geen liggeld voor de passantenhaven meer opgenomen. (Vanaf
2019 is de raming verlaagd met € 3.000).

59

Blz. 73 Kostendekkendheid leges: voor zowel kinderopvang
als voor standplaatsen is sprake van een laag
kostendekkingspercentage van respectievelijk 5% en 3%. Bij
kinderopvang is het opvallend dat er geen kosten i.v.m.
loonsom zijn.

Dit is een constatering.
Zie ook antwoord bij 7.

60

Wat zijn de opbrengsten van de parkeergarages en het
straat parkeren?

61

Blz.76 kwijtscheldingen: waarop is het bedrag gebaseerd?

De raming is gebaseerd op de realisatie in de jaarrekening en een
percentage van de heffing.

Op basis van de lagere rioolheffing zou je dan verwachten
dat er ook minder lasten i.v.m. kwijtschelding zijn.

Een terechte opmerking.

Hoe verhoudt zich het bedrag voor kwijtschelding met
andere Limburgse gemeenten?

Hiervoor zijn geen benchmarkgegevens beschikbaar.

62

Vergunningen
Parkeergelden (On-street)
Parkeergelden (Off-street)

10

359.000
1.580.000
965.000
2.904.000

Nr.
63

Omschrijving
Is het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Weert streng
of juist soepel te benoemen?

Antwoord
De gemeente is wettelijk verplicht de door de Minister van Financiën
vastgestelde regels in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toe
te passen. In de Gemeentewet is geregeld op welke onderdelen de
gemeenteraad van de Uitvoeringsregeling af mag wijken.
De Uitvoeringsregeling stelt de kosten van bestaan op 90% van de
bijstandsnorm. De gemeenteraad heeft gebruik gemaakt van haar
afwijkingsbevoegdheid en de kosten van bestaan op 100% van de
bijstandsnorm gesteld. Hierdoor wordt de meest ruimhartige
kwijtschelding verleend die mogelijk is binnen de wettelijke kaders.

64

Wat zijn de woonlasten voor woningen met andere
woonwaarde dan € 250.000?

Zie bijlage “Overzicht woonlasten.”

65

Wat zijn de gevolgen voor de begroting van de financiële
afwikkeling van het EK-triathlon?

Geen. De financiële afwikkeling van het EK triahtlon zal in de
jaarrekening 2019 verwerkt worden.

66

Het totaalbedrag aan risico’s daalt. Wat zijn de wijzigingen?

De belangrijkste daling is het risico van het grondbedrijf. Daarnaast zijn
er diverse kleiner aanpassingen in het risicoprofiel doorgevoerd.

67

Blz. 86 De ratio weerstandsvermogen 2019 t.o.v. 2020 e.v.
wijkt nogal af.

Bij het weerstandsvermogen 2020 e.v. is ook de onbenutte
belastingcapaciteit volgens de normen artikel 12 betrokken. Dit is
toegelicht op p. 87 (onder kopje weerstandsvermogen).

68

Blz. 98 Treasury. Nu de rente zo laag is herfinanciering van
langlopende geldleningen aan de orde?

De leningen die nu nog lopen kunnen contractueel niet vervroegd
afgelost worden.

69

Hoe hoog is de bijdrage aan de VVV en Marketing Midden
Limburg.

In de begroting 2020 is hiervoor € 59.000 opgenomen.

70

Bij de vervangingsinvesteringen is groot onderhoud van de
begraafplaats ten laste van de algemene reserve gebracht.
Waarom geen prioriteit?

De aard van de investering is een vervanging en geen nieuw beleid
waardoor de keuze voor plaatsing op het overzicht
vervangingsinvesteringen gemaakt is. Aangezien er sprake is van
achterstallig groot onderhoud mag op grond van het BBV niet
geactiveerd worden en moeten de te maken kosten in een keer als last
genomen worden. Derhalve het voorstel om deze ten laste van de
algemene reserve te brengen.
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71

Omschrijving
Heeft de verlaging van de rioolheffing te maken met
overdekking?

Antwoord
Nee, de verlaging van de rioolheffing heeft te maken met de
stelselwijziging met betrekking tot de dekking van de investeringen.
Voorgesteld wordt om vanaf 2020 de investeringen te activeren in
plaats van dekking via de voorziening rioleringen. Op basis van het GRP
en de investeringen die hierin voorzien zijn, zouden de tarieven anders
extreem moeten stijgen. Doordat de kosten nu over de totale
gebruiksperiode verdeeld worden (door de stelselwijziging) kan dit
voorkomen worden en is er (na deze daling) sprake van een
gelijkmatige toename van het tarief.

72

Blz. 8: Er wordt specifiek opgemerkt dat voor 2023 rekening
gehouden is met de taakstelling WinD van 1 miljoen.

Conform de afspraken met de raad over de fasering van het project
WinD is voor 2023 rekening gehouden met de taakstelling die ook in de
betreffende voorstellen is opgenomen. De opmerking is in de begroting
2020 opgenomen omdat het verwacht begrotingsoverschot voor 2023
mede door deze nog in te vullen taakstelling wordt bereikt.

73

Is er zicht op de aanbesteding Renewi?

Hierover volgt op korte termijn een RIB.

74

Blz. 145: Op basis van het overzicht incidentele lasten en
baten is de conclusie dat we afhankelijk zijn van incidentele
baten om de structurele lasten te dekken. Klopt dat?

Ja, dit is een correcte uitleg van het overzicht. Wel is sprake van een
herstel van het structurele evenwicht vanaf 2023.

75

Blz. 88: Solvabiliteitsratio?

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is
aan haar verplichtingen te voldoen. De ratio ligt voor Weert met 32%
iets boven de kritische bandbreedte van 20-30%. De solvabiliteit moet
niet onder deze bandbreedte terecht komen, maar we streven ook niet
naar een zo hoog mogelijke solvabiliteitsratio. Bovendien is het eigen
vermogen fors te noemen waardoor de solvabiliteitsratio niet
verontrustend is.

76

We hebben in 2018 een afronding gehad van het Masterplan
informatie architectuur, wat een vervolg zou krijgen in het
Programma digitale transitie 2019-2021. Hoe staat het
ermee en waar blijft het plan?

2019 hebben we vooral gebruikt voor het afronden van de restpunten
van het masterplan informatiearchitectuur en het opstellen van het plan
digitale transitie wat hier naadloos op aan moet sluiten. Dit plan is nu
gereed en is gepresenteerd aan het CMT op 7 oktober 2019. We zullen
de raad informeren via een raadsinformatiebrief. Mocht deze aanleiding
geven om hier een informatieve sessie voor te organiseren, zullen we
daar gehoor aan geven.
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77

Omschrijving
Waarom staan er bij Programma 9 bij de beleidsindicatoren
geen referentiecijfers voor Limburg opgenomen? (Blz. 63).

Antwoord
In de set BBV indicatoren zijn dit de enige indicatoren die door de
gemeenten zelf berekend moeten worden en dus niet via de site
www.waarstaatjegemeente.nl beschikbaar gesteld worden.
Referentiecijfers zijn niet direct beschikbaar.

78

Bij Programma 1 staat het digitaal handboek als resultaat
benoemd terwijl de prioriteit “Digitaal ontsluitingsportaal” bij
programma 3 is opgenomen?

Zie antwoord bij 16.

79

De personele prioriteiten worden verspreid bij de diverse
programma’s opgenomen. Bijvoorbeeld de beleidsadviseur
landbouw en de Bibob-coördinator bij respectievelijk 7 en 1.
De BRO-coördinator echter bij programma 9.

De keuze bij welke programma een fte-uitbreiding wordt benoemd is
afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Daar
waar formatie beleids- of uitvoerende taken verricht die rechtstreeks
toe te rekenen is aan taakvelden in de begroting worden deze conform
het BBV ook daar in de begroting opgenomen.
Ondersteunende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld van toepassing is
voor de BRO-coördinator worden als overhead aangemerkt (conform de
definitie van overhead volgens het BBV). Omdat Overhead geen
programma is worden deze opgenomen bij programma 9.

80

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de inhuur

Mede naar aanleiding van een eerder ingediende motie met betrekking
tot de inhuur wordt voor de begrotingbehandeling een
raadsinformatiebrief verzonden.

81

Wat is de definitie van externe inhuur

Onder externe inhuur verstaan we het uitvoeren van werkzaamheden in
opdracht van de gemeente als opdrachtgever, door een private
organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling
inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder dat daar een
arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de gemeente en de daarbij
ingezette persoon aan ten grondslag ligt.
Hierbij hebben we het dus niet over opdrachtverstrekking (uitbesteed
werk / uitbestede opdracht dienst ) waarbij een product of opdracht
compleet in de markt wordt weggezet zoals bijvoorbeeld onze
schoonmaakdienst of de catering.

82

Is er een verklaring voor de huidige waarde van 6,3 als het
gaat om de klantentevredenheid digitaal loket?

De waarde 6,3 is lager dan de streefwaarde 7,6. Met de komst van de
nieuwe toptaken website (inclusief digitaal loket) is de verwachting dat
de klanttevredenheid zal stijgen.

83

Waarom ligt het streefpercentage voor verzuim op 5,6%?

Dit is conform de landelijke norm voor verzuim bij gemeentelijke
overheden.

13

Vragen raadsleden en commissies 2e tussenrapportage 2019

1

Omschrijving
Vragen Informatiemarkt 7 oktober 2019.
Taakveld commissie S&I
Taakveld commissie R&E
Taakveld commissie M&B
Blz. 29/30 Nadeel algemene uitkering als gevolg van het BCF
plafond. Nadere toelichting.

Antwoord

Het BTW compensatiefonds wordt via de algemene uitkering gevuld. Als
er in het fonds een tekort ontstaat doordat de gemeenten meer BTW
compensatie claimen wordt dat aangevuld door de inzet van de
algemene uitkering waardoor de gemeenten dus minder algemene
uitkering krijgen.
In de gemeentelijke begroting is de compensatie BCF plafond geen
afzonderlijke post en een onderdeel van de totale algemene uitkering.

2

Voor de jaarrekening 2019 moet op basis van de huidige cijfers
rekening worden gehouden met een negatief resultaat.
Hiervoor zal de algemene reserve ingezet moeten worden. Hoe
is het verloop van de algemene reserve rekening houdend met
de diverse claims en de ontwikkelingen klimaatadaptatie en
energietransitie?

In 2020 wordt de “Nota reserves en voorzieningen” geactualiseerd.
Bij deze actualisatie zal het gewenste niveau van de algemene reserve
in het kader van inzet ten behoeve van het weerstandsvermogen,
diverse claims vanuit prioriteiten en mogelijke inzet voor
klimaatadaptatie en energietransitie nader uitgewerkt worden.

3

De spoorverbinding Weert-Antwerpen is als krediet
opgenomen. Is vóór de behandeling van de begroting 2020
duidelijk welke prioriteit de provincie aan dit project geeft?

Nee, de verwachting is dat er dan nog geen uitsluitsel is. Zie ook het
antwoord bij 12.
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