Vragen raad en commissies Kadernota 2020
Nr

1

2

Omschrijving
Diverse vragen Infomarkt raad Kadernota 2020 d.d. 9
mei 2019.
Taakveld commissie S&I
Waar wordt het Cruijff Court gepland.

Antwoord

Moet het Cruijff Court € 150.000,- kosten of zijn er
alternatieven.
Diversiteit onderwijsaanbod wordt gestimuleerd. Wat wordt
daarmee bedoeld.

Het Cruijff Court moet voldoen aan bepaalde eisen die door de foundation gesteld
worden. Zo is ook het aanbieden van een inhoudelijk programma een verplichting.
Binnen aanbod PO en VO is zoveel als mogelijk diversiteit wenselijk. Er moet
ruimte geboden worden voor nieuwe vormen van onderwijs, bijvoorbeeld een vrije
school.
Reguliere subsidie is € 1.650.000,-, projectsubsidie € 450.000,- projecten. Totaal
€ 2.100.000,-.

3

Hoeveel subsidie krijgt Punt Welzijn momenteel en welk
gedeelte daarvan is projectmatig.

4

Evaluatie topsportbeleid is nodig omdat huidige beleid
onvoldoende ruimte biedt om in te spelen op ambities
topsport.

5

Wat is de samenstelling van de bijstandsgerechtigden qua inen uitstroom.

6

7

Pagina 16: Lokale arbeidsmarkt. RIF gelden (Regionaal
Investeringsfonds) zou opgepakt worden. Is daar nog wat
mee gedaan?
Pagina 21: Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot
samenwerken. Wat kan de gemeente doen om
samenwerking te stimuleren? Hoe breed kun je
combinatiefuncties inzetten? Ook voor samenwerking?
Is het mogelijk dat meerdere verenigingen één
combinatiefunctionaris krijgen?

Locatie is nog niet bekend.

Dit heeft onder andere te maken met ambities die BAL heeft ten aanzien van de
verdere ontwikkeling van de talentopleiding en het eredivisiebasketbal. Ook andere
organisaties vragen om ondersteuning in relatie tot het steunen van talenten.
Binnen het huidige beleid is er onvoldoende ruimte om hierop in te spelen.
2017:
Instroom 242, uitstroom 308
2018:
Instroom 235, uitstroom 278
Peildatum van deze cijfers is 31 december. De cijfers wijken iets af van de cijfers
in de jaarrapportage sociaal domein. Dat heeft te maken met de datum waarop ze
uit het systeem worden gehaald.
Antwoord op toezegging (motie) over RIF gelden komt in het 2e kwartaal.

-

-

Verenigingen gaan van onderop steeds meer samenwerken omdat
verenigingen zelf noodzaak zien. Voorbeelden zijn voetbalclubs en tennisclubs.
Voorbeeld van samenwerking die wordt gestimuleerd door de gemeente is de
open club Boshoven. Niet alleen qua inrichting van het sportpark, maar ook
meedenken in gezamenlijke huisvesting en activiteitenaanbod.
Ja, combinatiefunctionarissen kunnen worden ingezet om samenwerking te
stimuleren. Er is een nieuw uitvoeringsplan combinatiefuncties in
voorbereiding (B&W + raadsinformatiebrief in juni). Een combinatiefunctionaris
krijgt een vereniging niet, hier moet ook aan worden meebetaald. Inzet één
combinatiefunctionaris voor meerdere verenigingen is mogelijk mits
verenigingen bereid zijn mee te betalen. Niet alle verenigingen zijn hiertoe
bereid. Uit de voorbereidingsgesprekken voor het voornoemde uitvoeringsplan
blijkt dat vooralsnog één extra (lees: zesde) sportvereniging een
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Nr

Omschrijving

8

Onderhoudssubsidie Paterskerk. Wanneer komt er een lijst
van alle monumenten die de komende jaren onderhoud
behoeven. Waarom is er al gekozen voor een jaarlijkse
subsidie voor de Paterskerk.

9

Exploitatiesubsidie zwembad moet verhoogd worden.
Bezuinigingen waren niet haalbaar. Exacte bedrag is nog niet
bekend. Is er ook gekeken naar de mogelijkheden om extra
inkomsten te genereren door het zwembad?

10

Open Club Boshoven. Hoe gaan wij de investeringen die
nodig zijn betalen?

11

Bij onderwijs worden de prioriteiten gemist.

Antwoord
combinatiefunctionaris wil afnemen.
In 2018 is de Tenderregeling ‘samenwerken en verbinden’ ingezet om
samenwerking te stimuleren. Evaluatie van deze tender volgt.
Recent is er een nieuwe beleidsmedewerker sport / verenigingsondersteuner
gestart. Hierdoor is er meer ruimte om met verenigingen in gesprek te gaan en
hen te adviseren en ondersteunen in samenwerkingstrajecten.
Vanuit VWS is er een nieuwe stimuleringsmaatregel voor de sport. Doel is dat
gemeenten samen met partners in de sport lokale sportakkoorden sluiten
rondom diverse thema’s. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Een van de thema’s
is ‘vitale aanbieders’. Samenwerking sluit hierbij goed aan. In het kader van de
sportakkoorden gaan we nog in 2019 met verenigingen in gesprek over de
invulling. U wordt hier nog apart over geïnformeerd.
Alle monumenten hebben structureel onderhoud nodig. Weert telt 73
rijksmonumenten en 175 gemeentelijke monumenten, zie
www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert (tabblad rijksmonumenten en
gemeentelijke monumenten). Voor de verschillende categorieën zijn er
regelingen. Voor de Paterskerk wordt nu voorgesteld naar analogie van de St.
Martinuskerk bij te dragen aan het behoud met een structurele
onderhoudssubsidie. Dit omdat dit de bakermat van (bestuurlijk) Weert is en een
van de drie grote middeleeuwse monumenten van Weert (naast St. Martinuskerk
en museum). De onevenredig zware lasten zijn voor de stichting niet meer op te
brengen nu de steun van Land van Horne wegvalt.
Ook de Molenstichting Weerterland ontvangt een jaarlijkse bijdrage; deze is voor
het beheer van de vier gemeentelijke molens. En de Stichting Heyerkapel krijgt
jaarlijks een bedrag om onderhoud en herstel van wegkruizen en - kapellen te
bekostigen.
De monumenten in het bezit van de gemeente zijn opgenomen in de meer jaren
onderhoudsplanning (MJOP). Deze kosten komen rechtstreeks ten laste van
Vastgoed. De MJOP wordt steeds voor een periode van 5 jaar vastgesteld. De
huidige MJOP loopt tot en met 2020.
In het kader van het traject Kiezen met Visie is enkele jaren geleden het
verbeteren van de exploitatie van het zwembad uitgebreid onderzocht. Hierin zijn
zowel de inkomsten als uitgaven betrokken. Op basis van het onderzoeksresultaat
is de begroting van het zwembad aangepast en het subsidiebedrag neerwaarts
bijgesteld. De realisatie van een aantal bezuinigingen (reductie kosten) blijkt nu
niet haalbaar. Hierdoor is er geen sprake van een sluitende begroting. In 2019
dekt het zwembad dit nadeel eenmalig ten laste van de algemene reserve. Het
optimaliseren van de inkomsten heeft structureel de aandacht van het zwembad.
Er is sprake van een gefaseerde (meerjarige) uitvoering die deels parallel gaat
lopen met het reguliere onderhoudsprogramma voor sportparken. Deels is er dus
al dekking aanwezig. Op 3 juli komt een voorstel in de raad.
Alleen prioriteiten die ten laste komen van het prioriteitenbudget staan vermeld.
Investeringen in onderwijshuisvesting komen over het algemeen ten laste van
onderwijshuisvestingsbudgetten.

2

Nr
12

Omschrijving
Is het niet logischer om de vervangingsinvestering
‘beregeningsinstallatie sportpark Boshoven’ te betrekken bij
de totale herinrichting in het kader van de Open Club.

Antwoord
Daar wordt rekening mee gehouden. Er worden nu geen investeringen gedaan die
dadelijk weer ongedaan gemaakt moeten worden. Een raadsvoorstel over de
herinrichting van het sportpark Boshoven volgt in juli.

13

Waarom is de afschrijvingstermijn van de toplagen van de
kunstgrasvelden in Laar en MMC respectievelijk 12 en 25
jaar? (vervangingsinvesteringen 16 en 23).

De afschrijving van de toplaag van een kunstgrasveld (trainingsveld) is 12 jaar.
Deze afschrijvingstermijn is aangehouden voor de toplaag van het kunstgrastrainingsveld van MMC (vervangingsinvestering nr. 16). Deze vervanging zal in
2020 plaatsvinden.
Voor de toplagen van kunstgrasvelden van o.a. sportpark Laar
(vervangingsinvestering nr. 23) is een gemiddelde afschrijvingstermijn
aangehouden van de te verrichten werkzaamheden/investeringen. Het betreft
hierbij niet alleen toplaagrenovaties van kunstgrasvelden, maar ook veldrenovatie,
vervanging hekwerk e.d. De vervanging vindt plaats in 2021. Op de
aanvraagformulieren voor de vervangingsinvesteringen 2021 zal dit nader
gespecificeerd worden (het worden dan meerdere investeringen).

14

15

16

17
18

19

20

Taakveld Commissie R&E
Pagina 14: De raad heeft een motie aangenomen met de
opdracht aan het college om een studie uit te voeren naar de
juiste locatie van de brug over de Ringbaan-Noord. Bij punt 2
is echter aangegeven dat de brug tussen de Hushoverweg en
Kransakker komt. De raad heeft echter nog geen
onderzoeksresultaten ontvangen.
Pagina 14: Zijn in de raming voor de fietsbrug kosten
opgenomen voor het verwijderen van bomen aan de zijde
van Molenakker?
Pagina 14: Is het logisch dat het onderwerp ‘herinrichting
wijkpark Fatima 2021’ bij het programma Verkeer, vervoer &
waterstaat is opgenomen.

Pagina 18: Wanneer vindt de evaluatie van de samenwerking
grensgebied de Kempen plaats?
Pagina 24 en 26: Hoe is het geraamde bedrag ad
€ 185.000,-vanwege ‘minder steen, meer groen fase 2020’
tot stand gekomen?
In de tekst op pagina 26 wordt verwezen naar het
programma “Weert koerst op verbinding”. Waar staat het
precies in dit document?
Pagina 26: Wat betreft ‘aanleg Cruijff Court’ wordt de vraag
gesteld van wie de wens komt om dit te realiseren.

De raad heeft inderdaad nog geen resultaten ontvangen. De toevoeging ‘tussen
Hushoverweg en Kransakker’ dient verwijderd te worden.

Op dit moment liggen er concept schetsontwerpen voor. Er is een gedetailleerder
ontwerp nodig om te bepalen of bomen wel/niet behouden kunnen blijven.
Gelet op de type investeringen zoals het verleggen van paden en openbare
verlichting is in eerste instantie gekozen voor het programma Verkeer, vervoer &
waterstaat. Op zich is de keuze voor het programma Sport, cultuur, recreatie en
openbaar gebied zondermeer ook mogelijk. Rekening houdend met de inzet van de
wijk en de daaraan ten grondslag liggende gedachte wordt voorgesteld deze
prioriteit bij de begroting 2020 bij het programma Sport, cultuur , recreatie en
openbaar gebied op te nemen.
In het najaar van 2019.
Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van een grove raming van kosten
verbonden aan het planten van bomen en het eventueel treffen van aanvullende
voorzieningen, zoals het realiseren van plantgaten e.d..
In het programma “Weert koerst op verbinding” is op pagina 26 de herinrichting
Altweerterheide genoemd in het kader van de verkeersveiligheid bij het hoofdstuk
Verkeer, vervoer en mobiliteit vanaf pagina 25.
Betreft een politieke vraag die beter kan worden gesteld tijdens de aanstaande
commissievergadering.
NB; Vraag d.d. 14-05-2019 gesteld en door portefeuillehouder beantwoord.
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Nr
21

22

23
24

25

26

Omschrijving
Pagina 32: Waarom hebben de onder “klimaatadaptatie en
biodiversiteit” genoemde bedragen van € 24 mln. tot € 40
mln. zo’n grote bandbreedte ?
Pagina 33: weten we bij het kopje “Energie- en
warmtetransitie” het label van alle woningen?

Pagina 33: Wat betreft het onderwerp “afval” wordt de vraag
gesteld waarom geen uitgaven zijn geraamd.
Pagina 35: bij het kopje“Sanering bedrijfsterrein
Moeselpeelweg 8”
Kan het zo zijn dat de gemeente Weert (als 1 van de
schuldeisers) via de curator uiteindelijk een gedeelte van het
bedrag weer terugkrijgt?
Pagina 37: Wat is onder het kopje wonen de stand van zaken
van de planvoorraad in relatie tot de schuifruimte?

Taakveld commissie M&B
Er is € 100.000,- opgenomen voor een coördinator
bedrijfsvoering. Was dit aan de voorkant niet te voorzien bij
het knelpuntenbudget van 3,7 miljoen. Qua kosten?
Past dit niet in de onderuitputting?
Is er dan sprake van een ophoging van fte?

Hoelang is die 3,7 miljoen nodig?

Antwoord
De bedragen zijn het resultaat van een eerder voor meerdere gemeenten
uitgevoerde stresstest. Het betreft een 1ste verkenning van de financiële gevolgen
van deze test.
Niet per woning, maar wel de verdeling per buurt. We maken gebruik van
klimaatmonitor.databank.nl. Hier is niet per individuele woning het energielabel te
herleiden, maar wel de verdeling per wijk/buurt. Deze data worden onder andere
gebruikt bij het bepalen van de strategie voor de energietransitie. Per wijk/buurt
wordt gekeken naar de energetische status van de woningen. Dus niet naar
individuele woningen. Mede op basis van deze informatie wordt beoordeeld welke
wijken prioriteit krijgen en op welke wijze ze energetisch worden getransformeerd.
Er zijn ook andere aspecten die een rol spelen bij het bepalen van urgentie, zoals
o.a. leeftijd van het gasnet, reconstructies van openbare ruimte, aan- of
afwezigheid van energiebronnen, beschikbare technieken, etc..
De hieraan verbonden kosten kunnen worden betaald uit de beschikbare middelen.
Van het bedrag dat de gemeente heeft betaald om het perceel aan de
Moeselpeelweg te saneren zal waarschijnlijk niets terug ontvangen worden. De
gemeente is geen preferente schuldeiser, terwijl in de boedel weinig te halen is. De
mogelijke financiële ruimte die er is zal gebruikt worden om de kosten van de
curator en vervolgens de preferente schuldeisers (waaronder de belastingdienst)
uit te betalen.
De planvoorraad op 1 januari 2019 bedraagt 1.501 woningen. In deze
planvoorraad zijn plannen voor 247 woningen opgenomen die nog zouden kunnen
vervallen. Dat gebeurt met de herziening van bestemmingsplannen. De aan te
houden groei tot de top van het aantal huishoudens per 1 januari 2019 bedraagt
1.216 woningen. De planvoorraad is dus nog te groot. We zien de laatste jaren dat
de groei van het aantal huishoudens keer op keer, bij nieuwe prognoses, groter is
dan waar eerder van uit werd gegaan. Wat nu in de Kadernota is aangegeven is
dat het doel van het saneren van planvoorraad niet meer gericht is op het
terugdringen van de planvoorraad, maar om ruimte te creëren voor nieuwe
plannen, die aan de behoefte voldoen en die ook daadwerkelijk gerealiseerd
worden. We verschuiven dus planvoorraad van plannen die niet gerealiseerd of
verdund (minder woningen) worden naar nieuwe kansrijke plannen.
We hebben wellicht onvoldoende voorzien wat het effect was van het
implementeren van de knelpunten. De inzet van de genoemde coördinator is
tijdelijk.
Het bedrag van € 3,7 miljoen is incidenteel wat structureel moet gaan renderen.
(inverdieneffect).
Het bedrag van € 3,7 miljoen moet meer gezien worden als een voorfinanciering
(kosten gaan voor de baten). We voegen voor € 1,6 miljoen structureel toe aan de
organisatie. De eerste periode putten we uit de algemene reserve wat afloopt naar
2024.
Het traject loopt tot en met 2024. ( Raadsvoorstel DJ-578769 d.d. 26 september
2018).
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Nr
27
28

29

30

31

32

33

34

35
36

Omschrijving
Ligt een Benchmarkt ten grondslag aan de prioriteit van
€ 100.000,- voor ondersteuning bedrijfsvoering?
Zijn er trends en ontwikkelingen te benoemen waarvoor er
ook specifieke financiële gevolgen in de Kadernota zijn
opgenomen. Nu lijkt er sprake te zijn van een actualisatie
van de trends en ontwikkelingen ten opzichte van de
begroting 2019 waarbij er geen relatie is gelegd met het
beleid zoals dat in de Kadernota 2020 staat.
Er is een prioriteit opgenomen voor de elektrificatie van het
gemeentelijk wagenpark. Had dit niet een
vervangingsinvestering moeten zijn waarbij het bedrag ook
aan de lage kant is?

Is het mogelijk een overzicht te ontvangen van de opbouw
van het saldo van de Algemene Reserve van de afgelopen 5
jaar.
Wanneer is de omslag van de middelen 3D’s naar het
gemeentefonds en de heroverweging van de reserve Sociaal
Domein?

De definitie van veilige woon- en leefomgeving op pagina 10
van de Kadernota spreekt over gebiedsgerichte aanpak.
Op pagina 11, bij de toelichting op de senior BOA wordt
gesproken over wijkgericht werken.
Wat is het verschil.
Op pagina 10 wordt binnen het onderdeel crisisbeheersing en
brandweerzaken verwezen naar een p.m. post. Welke post
wordt hiermee bedoeld?
Sturen op effecten: Bij de 1e Tussenrapportage is een budget
opgenomen voor de opzet van een plan “sturen op effecten”.
In hoeverre is er sprake van een relatie met de prioriteit
Aanjaagfunctie en coördinatie “Sturen op effecten”.
RUD : is er sprake van een overlap tussen investeringen door
de RUD en investeringen door de gemeente Weert ?
Is er sprake van overlap van investeringen tussen die van
Gemeente Weert en ICT NML?

Antwoord
Nee, er is geen nieuwe benchmarkt uitgevoerd. Uitgangspunt is afstemming
capaciteit op werk.
Het klopt dat de trends en ontwikkelingen niet als zodanig te herleiden zijn naar
individuele posten in de Kadernota 2020. Trends en ontwikkelingen die ook uit te
drukken zijn in een financieel gevolg worden uiteraard wel betrokken bij de
samenstelling van de begroting 2020.

Er is sprake van een uitbreiding van het wagenpark voor de gemeente Weert en de
overgang naar elektrische auto’s. Beide zijn op zich al reden om hiervoor een
prioriteit te benoemen. Bij de bepaling van het bedrag is er rekening mee
gehouden dat er in recente jaren al een aantal budgetten via de
vervangingsinvesteringen beschikbaar zijn voor het wagenpark. Deze middelen
worden bij dit traject betrokken.
Zie bijlage 1 voor het overzicht 2013 tot en met 2017 conform de jaarstukken.
Verder in bijlage 2 als aanvullende informatie het verloop op begrotingsbasis voor
de periode vanaf 2018.
Met ingang van 2019 zijn de budgetten opgenomen binnen de algemene uitkering
en is er geen sprake meer van een decentralisatie uitkering. De looptijd van de
reserve is in elk geval tot en met 2020 (in dat jaar vindt nog de afwikkeling van de
verevening jeugd Midden-Limburg over 2019 plaats en wordt de reserve nog voor
het aanvalsplan armoede ingezet). Daarna wordt opnieuw bezien of en zo ja,
onder welke condities, de reserve sociaal domein wordt gehandhaafd. (conform de
nota Reserves en voorzieningen 2018)
Bij veiligheidsthema’s is er voor gekozen om te werken op gebiedsniveau omdat
deze thema’s zich kunnen afspelen op een kleinere schaal (straat- of buurtniveau)
dan wijkniveau.
De BOA werkt wijkgericht en wordt gekoppeld aan wijkstructuren en wijkagenten.
In de tabel op pagina 52 is bij de post “Veiligheidsregio Limburg Noord: aanpak
paraatheid Brandweer Limburg-Noord” de betreffende p.m. post opgenomen.
In 2019 wordt gestart met het project “Sturen op effecten”. In 2020 en de jaren
daarna wordt dit traject verder vorm gegeven en hiervoor is de prioriteit
opgenomen.
Nee, er is geen overlap. Verhoging van de bijdrage aan de RUD is gebaseerd op de
autonome factoren zoals loon-en prijsstijgingen.
Nee, er is een heldere splitsing tussen het soort investering. Zo zijn er
investeringen welke thuis horen bij het automatiseringsplatform (de infrastructuur
waar alle programma’s op draaien) en het informatiseringsplatform (de
programma’s zelf en de inrichting daarvan). De kosten van het
automatiseringsplatform liggen bij ICT NML en de kosten van het
informatiseringsplatform liggen bij de gemeente Weert zelf.
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Nr
37
38

39

40

Omschrijving
Investeert Weert zelf in het ontwikkelen van
applicaties/software?
Stijging van het budget t.b.v. ICT NML.

Wat gaat de BRO-coördinator gecombineerd met BOR-BGT
precies doen? (pagina 44)
Commissie Samenleving & Inwoners en Ruimte &
Economie 14-05-2019
Fractie DUS 16-05-2019
Pagina 4:
Door de afnemende beroepsbevolking wordt de aankomende
jaren het aantrekken van nieuwe inwoners steeds
belangrijker om de economie draaiende te houden en men
moet steeds harder gaan zoeken naar voldoende en goed
gekwalificeerde mensen.

Antwoord
Nee, in principe niet, tenzij er maatwerk vereist is.
De stijging van het budget ICT NML is vooral te relateren aan de toegepaste
indexering. Dit wordt ook toegelicht in de jaarrekening 2018 ICT NML en in de
ontwerpbegroting 2020 ICT NML. Deze staat 28 mei geagendeerd bij het college
en 3 juli bij de Raad.
Om na de implementatie van de koppeling BGT-BOR te zorgen dat tijdig de diverse
beheergegevens van de afdeling OG optimaal en uniform worden gekoppeld aan de
BGT, is een coördinator nodig.
Geen openstaande vragen.

1. Welke specifieke groepen van nieuwe
inwoners/doelgroepen bedoelt men hier?

Dit wordt in algemene zin bedoeld. Op basis van de prognoses van Etil 2017 zal de
potentiële beroepsbevolking (20-65 -jarigen) in Weert in de periode 2019-2030
afnemen met bijna 3.000 personen, van 31.337 personen op 1 januari 2019 naar
28.467 personen op 1 januari 2030.

2. Wat verstaat men onder gekwalificeerde mensen? Zijn dat
kenniswerkers uit de Brainport regio of arbeidsmigranten die
voor productiewerk in de land en tuinbouw (over de regio en
landsgrens heen) worden ingezet?

Dit zijn mensen met minimaal een startkwalificatie.
Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Een
startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse overheid het minimale
onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold
werk in Nederland.
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41

Omschrijving
Pagina 7, pagina 16-17, pagina 23:
• De cultuurfunctie beschouwt men van essentieel belang als
publiekstrekker voor de binnenstad en zou daardoor een
belangrijke economische factor zijn.
• Citymarketing; een plan van aanpak wordt vastgesteld en
uitgevoerd in relatie tot de strategische visie.
• Thema’s Recreatie/Toerisme en Cultuur: 1 doelstelling R&T
tegenover 5 doelstellingen C (zie tabel).

Antwoord

1. Waarop baseert men de aanname dat de cultuurfunctie
een essentiële en belangrijke economische factor is?

In het algemeen kan verwezen worden naar: De aantrekkelijke stad (G. Marlet) uit
2009.
V.w.b. het beleid in Weert is dit o.a. omschreven in: Visie op het stadshart (1e
partiële herziening):
p. 7: het vergroten van de belevingswaarde
p. 8: het aantrekkelijker maken van de stad m.b.t. cultuur
p. 24: de waarde van kunst en cultuur i.r.t. zingeving
p. 27: cultuur, als sterk punt, voor het voetlicht brengen: Weert de “place to be”
p. 28: cultuur als leitmotiv (eveneens op p. 52 en 53)
p. 33 en 38: cultuur i.r.t. leisure
p. 39: het belang van cultuur voor een goed functionerende binnenstad
p. 41 + 43: het belang van het vergroten van de zichtbaarheid van cultuur
p. 51 het belang van het zichtbaar maken van cultuurhistorie

2. Is het versterken/uitbouwen van de korte/lange verblijf
toerisme en recreatie niet een veel sterkere/betere
economische factor en zou citymarketing niet juist daar een
meer betekenisvolle rol in moeten gaan spelen?

Uitbouwen en versterken van toerisme en recreatie en cultuur kunnen hand in
hand met elkaar gaan. In het te volgen proces m.b.t. Citymarketing worden aan
de voorkant geen keuzes gemaakt voor bepaalde speerpunten.

42

Pagina 12:
Realiseren spoorverbinding Weert-Antwerpen.
1. Wat is de status van deze plannen?

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt momenteel een
Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Een MKBA is een
economische projectbeoordeling waarbij ongelijksoortige effecten (bijvoorbeeld
bereikbaarheid, natuur en economie) met elkaar worden vergeleken. De regio
(gemeente Weert en provincie Limburg) is nadrukkelijk betrokken geweest bij het
opstellen van de uitgangspunten voor de MKBA. De resultaten van de MKBA
worden in juni 2019 verwacht. Rond de zomervakantie worden de resultaten naar
verwachting openbaar.
In België heeft het Ministerie de NMBS (Belgische spoorwegmaatschappij) de
opdracht gegeven om een business case op te stellen over de haalbaarheid van
Weert – Antwerpen.
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Pagina 33:
Bij de scan naar warmtebehoefte wordt onderzocht of Weert
hieruit een voorlopers project kan formuleren.

7

Nr

Omschrijving
1. Is het, gezien de toch al grote druk op de organisatie, wel
verstandig om met een voorlopers project te willen starten?

2. Kan men niet beter aansluiten/meeliften op al
ontwikkelde/lopende initiatieven?
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Auditcommissie 16-05-2019
Pagina 27: Zijn er specifieke afspraken gemaakt met de
eigenaar van de Paterskerk met betrekking tot het
onderhoudssubsidie of zijn er voorwaarden aan verbonden ?

De commissie wil graag detailinformatie met betrekking tot
de algemene reserve.
Commissie Middelen en Bestuur 16-05-2019

Antwoord
De warmtescan is bedoeld om een beeld te geven van de huidige en toekomstige
warmtevraag op buurtniveau. Dit is input voor de ontwikkeling van de
transitievisie warmte, die elke gemeente in 2021 moet hebben vastgesteld. Er is
gevraagd om op basis van de scan aan te geven of er ook kansen zijn om op korte
termijn aan de slag te kunnen gaan. Het rijk heeft een programma voor
aardgasvrije wijken. Wellicht kan Weert hierbij aansluiten en financiering hiervoor
krijgen.
De afweging zal worden gemaakt op het moment dat er een kans zich voordoet.
De afwegingscriteria zijn o.a. prioriteit, financiering en de doelstelling om in 2040
energieneutraal te zijn.
Zie antwoord bij 1.

Er zijn nog geen specifieke afspraken gemaakt met de eigenaar van de Paterskerk.
Conform de regeling met de St. Martinuskerk dient de onderhoudssubsidie een
redelijke bijdrage te zijn in de jaarlijkse onderhoudskosten en verantwoording
wordt afgelegd via het jaarverslag. Het bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers van
de afgelopen 10 jaar. Er kunnen voorwaarden worden verbonden aan de subsidie.
Zie Bijlage 1 en 2.

Geen openstaande vragen.
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Vragen raad en commissies 1e Tussenrapportage 2019
Nr
1

2

3

4

Omschrijving
Infomarkt raad 9 mei 2019
Er wordt om uitleg gevraagd over het op pagina 19
opgenomen bedrag/ nadeel ad € 115.893,- (T21 zwerfafval).

Commissie Samenleving & Inwoners en Ruimte &
Economie 14-05-2019
Pagina 22: Kosten reiniging/inspectie hoofdriolen: waarom
zijn de kosten bij de 1e Tussenrapportage opgenomen en niet
al in de begroting 2019 verwerkt ?

Pagina 23:
Milieustraat kosten grof huishoudelijk afval: waarom zijn
deze kosten niet in de begroting 2019 verwerkt ?
De kosten zijn structureel verwerkt maar zijn deze niet
incidenteel voor 2019 door verwerking in de tarieven
reinigingsheffing vanaf 2020 ?
Pagina 24: De pachtinkomsten Ringbaan Noord zijn verwerkt
binnen de exploitatie van de gemeente. Waarom is voor deze
verwerking gekozen terwijl verwerking via Grex logischer
lijkt?

Antwoord
Het betreffende bedrag moet worden gezien als een voorschot uit het landelijke
fonds zwerfafval. Abusievelijk is dit bedrag verantwoord in de jaarrekening.
Inmiddels wordt gewerkt aan diverse acties, plannen e.d. vanwege zwerfafval en
bedoeling is dat langs deze weg een verantwoording kan worden gegeven waaraan
de betreffende gelden worden besteed. Mocht een dergelijke verantwoording
onverhoopt niet lukken, dient (een gedeelte van) het bedrag te worden
terugbetaald.

Medio november 2018 bereikte ons pas het bericht dat de communicatietechnieken
van de gemalen moeten worden aangepast. De begroting was op dat moment al
vastgesteld.
Daarnaast is helaas in de tussenrapportage per abuis een tekstuele fout geslopen.
I.p.v. september 2019 staat hier namelijk september 2018 vermeld. Per
september 2019 komen de ISDN-verbindingen te vervallen.
De aanbesteding heeft pas in de 2de helft van 2018 plaatsgevonden.

Een terechte opmerking: de hogere kosten worden in de begroting 2020 verwerkt
en zijn dan onderdeel van de berekening van de te heffen reinigingsrechten.
De verwerking via de exploitatie en niet via Grex is op basis van de regelgeving
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):
“Bij het afsluiten van een erfpachtcontract verandert bouwrijpe grond in
erfpachtgrond en vindt een herrubricering in de balans plaats van onderhanden
werk (BBV art. 38, lid b) c.q. voorraad naar materiële vaste activa.”
In de praktijk heeft bovenstaande tot gevolg dat de betreffende grond bij het
vestigen van een erfpachtrecht van de grondexploitatie naar vastgoed
overgedragen moet worden. Vastgoed ontvangt vervolgens de erfpachtcanon.
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Vraag D66 15-05-2019
5

Reserve majeure projecten:
Wat zit er nog in deze reserve?

Per 1-1 2018 was de stand € 26.626.298,09. Na de mutaties in 2018 (conform de
begroting) komt de stand volgens de concept jaarstukken 2018 op
€ 25.471.470,16.

Wat storten we er elk jaar in?

De jaarlijkse storting is gebaseerd op de basisberekening met betrekking tot inzet
en voeding van de reserve die gemaakt is toen de reserve werd ingesteld. In 2019
wordt, na de correctie in de 1e Tussenrapportage 2019 n.a.v. de afronding Kiezen
met Visie, nog € 362.216,- gestort. De jaarlijkse storting neemt op basis van de
oorspronkelijke opzet jaarlijks toe met € 69.554,-.
Naast dit bedrag werd bij de berekeningen rekening gehouden met het jaarlijks
toevoegen van rente aan deze reserve (4,5% over stand per 1-1). Bij de
behandeling van de “Nota reserves en voorzieningen” in 2018 is besloten om in het
algemeen geen rente over de reserves meer te berekenen. Voor de reserve
majeure projecten is toen ook besloten deze jaarlijkse voeding wel in stand te
houden omdat dit een essentieel element is voor deze reserve. Vanaf de begroting
2019 wordt in plaats van de rentetoevoeging jaarlijks een dotatie in de begroting
opgenomen. De dotatie is dan gelijk aan de systematiek van de renteberekening
die tot en met 2018 werd uitgevoerd. Overigens wordt opgemerkt dat er
momenteel een herberekening van de reserve majeure projecten wordt
uitgevoerd. Dit naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving (BBV) met
betrekking tot rentetoerekening en de overdracht van het eigendom van de
Brandweerkazerne naar de Veiligheidsregio.
De reserve Majeure projecten is een bestemmingsreserve met als doel de
budgettaire lasten van de 3 majeure projecten (Aan de Bron, Brandweerkazerne
post Weert en Stadhuis Wilhelminasingel) deels op te vangen. De reserve heeft de
functie van egalisatiereserve specifiek gekoppeld aan de drie genoemde projecten.

Welke voorwaarden worden er gesteld aan de projecten om
voor een bijdrage/besteding in aanmerking te komen?

6

Vragen fractie DUS 16-05-2019
Pagina 11:
In plaats van in 2019 zal pas in 2020 aanspraak worden
gemaakt op de 3-jarige prioriteit van € 250.000,- per jaar.
1. Wat is de reden van deze verandering?

2. Hoe komt dit terug in de begroting?

In 2019 worden eerst kaders opgesteld voor de inzet middelen experimenten
onderwijs. Deze worden, na consultatie met het onderwijsveld, eind dit jaar aan
uw raad voorgelegd.
In de begroting 2019 was o.b.v. de toegekende prioriteit jaarlijks € 250.000,opgenomen t.l.v. de algemene reserve in de jaren 2019, 2020 en 2021. Op basis
van het gestelde in de 1e tussenrapportage 2019 (pagina 11) is deze periode in de
begroting 2019 met 1 jaar verschoven, dus in de jaren 2020, 2021 en 2022 een
jaarlijks bedrag van € 250.000,- t.l.v. de algemene reserve. In 2019 is dus geen
raming meer opgenomen.
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Pagina 19:
Taakveld 21. Onkruidbestrijding. Op basis van
ervaringscijfers en onderhoudscontract kan de raming
structureel met €30.000,- naar beneden worden bijgesteld.
1. Is deze bijstelling het gevolg van minder uitgevoerde
werkzaamheden of heeft dit andere redenen?

Bij het veranderen van de wetgeving is een raming gemaakt voor de kosten van
het chemisch vrij onderhouden van de verharding. De werkelijke kosten zijn
structureel lager dan geraamd.

2. Als dit budget toch al gereserveerd was waarom heeft
men niet meer inzet gedaan voor onkruidbestrijding?

Het onderhoudsniveau is door de gemeenteraad vastgelegd op beeldkwaliteit A. De
bijgestelde raming is afgestemd op dit kwaliteitsniveau.

Pagina 20:
Men heeft zich voorgenomen om in 2019 kaders op te stellen
voor de inzet middelen experimenten onderwijs.
1. Is dit wel een specifieke taak van de gemeente?
Pagina 26:
De taakstellingen vanuit Kiezen met Visie en de aanvullende
taakstelling vanaf 2015 waren erg ambitieus. Voorstel is om
de verdere bezuiniging van € 354.845,- (€ 104.845,- restant
KMV € 250.000,- taakstelling 2015) te schrappen.
1. Is het niet beter om de ambities bij te stellen in plaats van
te gaan interen op eigen vermogen?

Zie Programma 2018-2022 Weert koerst op verbinding: “Goed onderwijs is cruciaal
voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Weert doet daarom veel
meer dan scholen bouwen”.

Auditcommissie 16-05-2019
Wat zijn de totale kosten van de milieustraat ?
Is er een specificatie van het bedrag van € 13.000,- op
pagina 23 te geven?

De taakstellingen die nog in de begroting 2019 zijn opgenomen worden op grond
van de afronding van “Kiezen met Visie” gecorrigeerd.
Door deze verwerking worden in feite de ambities bijgesteld zoals in de vraag is
benoemd. Er is geen sprake van interen op het eigen vermogen doordat de
algemene reserve hierbij niet betrokken is.

De netto kosten van de milieustraat zijn € 1.147.061,Dit bedrag heeft specifiek betrekking op hogere inkomsten in het kader van
begeleiding bij bouwplannen.

Overige vragen
Nr
1

Omschrijving
Infomarkt raad 9 mei 2019
Op welke wijze zijn de gemaakte kosten vanwege de
concessieovereenkomst gemeente Weert-Renewi inzichtelijk?

Antwoord
Via diverse posten in de jaarrekening en de begroting.
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