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Introductie 

Historie
• Het onderzoek naar Weert 600 stond al op het 

verlanglijstje van de raad voordat Weert 600 was 
afgerond;

• Er bleek een uitvoerig rapport van de stichting Weert 
600 te liggen na afronding;

• Na overleg van de Rekenkamer met het FVO is de 
Rekenkamer toch aan dit onderzoek begonnen omdat 
er nog specifieke vragen lagen die niet in de evaluatie 
waren betrokken;

• Over deze specifieke vragen is overleg geweest met 
fracties, deze vragen heeft de Rekenkamer beoordeeld 
en in het onderzoek betrokken;



Centrale vraagstelling

• ‘In welke mate zijn de doelstellingen van het project 
‘Weert 600 jaar’ helder geformuleerd, gehaald, binnen 
de financiële kaders die door de raad zijn geformuleerd 
en goed geëvalueerd? En is de raad hier voldoende 
volledig en tijdig over geïnformeerd?’



Algemene Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat de doelstellingen met 
betrekking tot W600 aantoonbaar zijn gehaald 
binnen de aangegeven financiële kaders met 
betrekking tot de gemeentelijke bijdragen. De raad is 
hier volledig en tijdig over geïnformeerd. Het daarbij 
gehanteerde evaluatieonderzoek van Toponderzoek 
is op een methodologisch professionele wijze 
uitgevoerd met representatieve uitkomsten.



Conclusies

• De totale financiële bijdrage van de gemeente 
Weert aan de W600 activiteiten bedraagt €
809.117;

• De omvang van de gemeentelijke facilitering staat 
los van de scenariokeuze met betrekking tot de 
gemeentelijke financiële bijdrage;

• De doelstellingen van W600 zijn niet bijgesteld 
onder invloed van de lagere financiële bijdrage van 
de gemeente Weert;



Conclusies

• Er is geen sprake van gedwongen winkelnering bij 
de besteding van W600 bijdragen door 
evenementen;

• De doelstellingen van W600 zijn gerealiseerd;

• Het evaluatieonderzoek van W600 is op een 
professionele wijze uitgevoerd, met 
representatieve uitkomsten;

• De gemeenteraad van Weert is op meerdere 
momenten geïnformeerd over de omvang van de 
gemeentelijke facilitering;



Aanbevelingen

Aanbeveling 1 

Versterk de kaderstellende en controlerende 
rol van de gemeenteraad door bij activiteiten 
waarbij een gemeentelijke bijdrage wordt 
verstrekt altijd een meetbare norm te stellen.

Aanbeveling 2 

Bestuur de gemeentelijke bijdrage aan 
evenementen integraal en samenhangend;



Aanbevelingen

Aanbeveling 3 

Geef het FVO de opdracht om de 
aanbevelingen uit te voeren en na een jaar te 
evalueren op welke wijze ze in praktijk zijn 
gebracht.

Aanbeveling 4

Koester de succesvolle aanpak van W600 en 
draag dit actief uit!


