Nagekomen antwoorden vragen raad en commissies begroting 2021 en tussenrapportage 2020.
Nr.

Omschrijving
BEGROTING 2021
Vragen Raadsleden
12 oktober 2020
D66

Antwoord

80

Programma 3 Economische zaken en promotie.
Hoe verhoudt de inzet van ambtelijke organisatie zich
tussen citymarketing en Werken aan Weert. Wat wordt
er voor de € 50.000, - aan citymarketing gedaan?

De merkstrategie van citymarketing is de marketingvertaling van de
strategische visie. De strategische visie en de merkstrategie zijn in
samenhang en met inbreng vanuit beide projecten ontwikkeld. Er is
gestreefd naar maximale synergie. De prioriteit van € 50.000,- is
bedoeld voor uitwerking van de merkstrategie en het organisatiemodel
en om de praktische uitvoering te faciliteren.

83

Programma 9 Middelen en bestuur. De afschrijving van
computerapparatuur bedraagt € 50.000, -. Wat gaat er
met de oude apparatuur gebeuren? Kunnen de oude
apparaten eventueel overgenomen/ verkocht worden?

Dit budget betreft een investering voor de computerapparatuur
raadsleden van € 50.000,- en wordt afgeschreven in 4 jaar.
De apparatuur wordt in bruikleen gegeven aan de raads- en
commissieleden. Na de verkiezingen wordt nieuwe apparatuur
aangeschaft voor de raads- en commissieleden. Na de verkiezingen van
2018 zijn de raads- en commissieleden in de gelegenheid gesteld de
apparatuur over te nemen. Sommigen hebben hiervan gebruik
gemaakt.

93

96

28 oktober
VVD N.a.v. antwoorden op eerder gestelde vragen:
nr. 15, pag. 21: Streetwise € 82.500,- niet meer in
2021. Begroot kosten Streetwise 2021 en 2022
€ 67.500,- per jaar mogelijk gehalveerd door subs.
provincie. Klopt toelichting dat 82,5 vervalt dan?
nr. 53, pag. 105: Zitten kosten Bodemzorg Limburg
(€ 12.500,—) wel in begroting?

Met de inzet van Stichting Streetwise was in 2020 een bedrag van
€ 82.500,- gemoeid, voor 2021 en 2022 is een bedrag nodig van
€ 67.500,- per jaar (het is de bedoeling dat 50% hiervan wordt
gefinancierd door de Provincie.) Dit bedrag is lager omdat in 2020 de
stimuleringsregeling moest worden opgezet, kosten € 15.000,-. Deze
kosten hoeven vanaf 2021 niet gemaakt te worden.
Bodemzorg Limburg is een platform over bodemzorg in Limburg voor
overheden en bedrijfsleven.
Bodemzorg Limburg helpt gemeenten met het vinden van duurzame
oplossingen voor gesloten
stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Iedere Limburgse
gemeente betaalt € 0,25 per inwoner ten behoeve van extra
bodemzorgtaken. Deze verplichting loopt in ieder geval tot en met
2021. Voor deze verplichting zijn binnen de begroting 2021 budgetten
inzetbaar.
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Nr.
97
98

105

Omschrijving
nr. 55, pag. 111: gemeente Weert is eigenaar van div
sportmaterialen en accommodaties. Eigenaar klopt,
maar gebruiker?
nr. 56, pag. 112: In antwoord staat voordelen bij
marge agv gezamenlijke inkoop. Maar kosten stijgen
met 30%. Vraag blijft hoe dit kan
28 oktober
Gecombineerde vergadering raadscommissies
Verzoek tot verstrekking van begrotingsgegevens op
het detailniveau van het grootboek.

8 november
CDA
Volgens de begroting 2021 van 1 oktober wordt voor
2022 een bezuiniging van € 1.650.000,- voorbereid;
de derde regel in de onderstaande tabel uit de
begroting.

In het raadsvoorstel over de tweede
begrotingswijziging staat het volgende.

Antwoord
Materialen die aard en nagelvast zijn, zijn van de gemeente. Een
basisinrichting is ook van de gemeente. Er zijn verenigingen die
specifiek eigen materiaal hebben.
De kosten stijging van 30% van de energielasten is een gevolg van een
nadelig resultaat op de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een forse
tarievenstijging vanaf 2019.

Zie Bijlage 5. Als onderdeel van het traject om te komen tot de
Kadernota 2022 worden er sessies georganiseerd om nadere toelichting
te geven. Ingeval er nu (dringende) vragen zijn, graag contact
opnemen.

Eigenlijk is het een 4e optie: De 1.650k in 2022 was niet bedoeld voor
het hele jaar, maar alleen voor de 2e helft. Uitgaande van
besluitvorming medio 2021 en een voorbereidingstijd om de
bezuinigingen in gang te zetten, zouden deze (gemiddeld) gerealiseerd
kunnen worden per 1-7-2022. Dus bij een inzet van structureel 3,3
miljoen, realiseren we dan in 2022 de helft.
De begrotingswijziging is echter gemaakt vanaf 2023 (omdat de
Provincie dat vereist), terwijl die in wezen dus al deels in 2022 moet
worden ingezet. Wij hebben dit nog open willen laten (vullen we in het
komende traject bezuiniging in kadernota 2022).
De 2e begrotingswijziging is in die zin niet helemaal consistent voor
2022.
We zullen dit goed inzichtelijk maken bij de start van het
bezuinigingstraject als we bepalen welk (financieel) resultaat daar uit
moet komen.
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Omschrijving

Antwoord

Deze tekst en de tabel gaan over een bezuiniging van
€ 1.792.000,- voor 2023 (De taakstelling WinD blijft
gehandhaafd, staat erbij.).
Ik zou zeggen: als voor 2022 € 1.650.000,- bezuinigd
wordt is voor 2023 nog (slechts) een bezuiniging van
€ 1.1792.000,- - € 1.650.000,- nodig.
Er zijn volgens mij drie mogelijkheden.
1) Ik begrijp het niet.
2) De bezuiniging van € 1.650.000,- voor 2022 is niet
structureel.
3) Een vergissing?
Wat is het?
9 november
VVD
M.b.t. de gegeven antwoorden blijven twee vragen
open waarop het antwoord niet duidelijk is:
Wat is het huidige aantal bijstandsgerechtigden? Het
antwoord geeft aan dat men streeft naar 830 eind
2020 met mogelijke stijging van 9% in 2021. Maar wat
is het aantal bijstandsgerechtigden nu, bijv. per 1 nov
2020. En per 1 jan 2020.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een WWB-uitkering was per 0101-2020 805 uitkeringen en is per 01-10-2020 825 uitkeringen.
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38

Omschrijving
Voor het juiste begrotingssaldo wordt verwezen naar
de Tussenrapportage 2020. Dan blijft de vraag: hoe
kan het dat kapitaallasten Stadspark in 2020 zorgen
voor een lager begrotingstekort? Zie het overzicht
begrotingsuitkomsten in de raadsvergadering van 23
september 2020 waarin besluit juli 2020 is verwerkt.
Zowel de renteontvangsten van € 1.715,- als de
kapitaallasten van € 45.000,- leiden tot een
vermindering van het tekort.
TUSSENRAPPORTAGE 2020
28 oktober
Gecombineerde vergadering raadscommissies
Waarom duurt uitvoering van plaatsing glasbakken en
ondergrondse inzamelstations (kredieten blz. 61/62)
zo lang?

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2020
28 oktober
Gecombineerde vergadering raadscommissies
In de commissievergadering van 28-10-2020 werd bij
de behandeling van de “Nota reserves en
voorzieningen 2020” gediscussieerd over vorming van
de reserve energietransitie. De werkwijze is in het
voorstel gekozen in lijn met de motie IX.M.2
Duurzaamheid, energietransitie en energieneutraliteit
in 2040 van 29 mei 2019.

Antwoord
Op basis van het raadsbesluit met betrekking tot het stadspark komen
de geraamde kapitaallasten te vervallen.
Vanaf 2021 komen er dan kapitaallasten van nieuwe kredieten bij (niet
in 2020) en deze zijn per saldo lager dan oorspronkelijk in de MJB
2020-2023 geraamd.

Het betreft hier vervangingskredieten. Jaarlijks worden glasbakken en
inzamelstations vervangen als deze defect of versleten zijn. Door de
kwaliteit van de stations en goed onderhoud zijn er minder urgente
vervangingen nodig geweest. Een planmatige vervanging op basis van
afschrijving was er niet. Om een dergelijk plan op te stellen was een
aanbesteding nodig om prijzen voor levering in bulk te hebben. Die
aanbesteding wordt op dit moment afgesloten, aansluitend wordt er
gewerkt aan het opstellen van een vervangingsplan.
Gezien de stand van de kredieten en in afwachting van het
vervangingsplan is voor 2021 geen nieuw krediet aangevraagd. Op
basis van dit plan worden namelijk eerst de kredieten uit voorgaande
jaren ingezet, mogelijke voordelen vloeien terug.

Naar aanleiding van deze discussie is een notitie opgesteld waarin
nadere informatie wordt gegeven. Zie bijlage 6.
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