Vragen raadsleden en commissie Tussenrapportage 2020
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Omschrijving
Vragen raadsleden.
12 oktober 2020
Weert Lokaal
Programma 3: Economische zaken en promotie
Pagina 15.
Minder leegstand-I.v.m. COVID 19 zal dit naar
verwachting toenemen. Stichting Streetwise kan
bijdrage om deze terug te dringen.
Vraag, hoe wordt de transformatie van
commerciële ruimte naar appartementen in het
terugdringen van leegstand winkels meegeteld.
Pagina 17
Programma 5: sport
Geactualiseerd topsportbeleid. - Vanwege COVID
19 heeft de actualisatie van het topsportbeleid
nog niet plaatsgevonden.
Vraag, zou COVID 19 geen reden kunnen zijn om
versneld naar de actualisatie van het
topsportbeleid te moeten kijken.
Pagina 39
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen
beheer.
Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering T04
De kosten per inwoner nemen hierdoor met bijna
30% toe. Het huidig budget dient daarom
structureel verhoogd te worden met €36.000,-.
Vraag, wat is het totaalbedrag inclusief de
verhoging van €36.000,- of is dit het
totaalbedrag.
Pagina 53
Bijstellingen/afsluitingen en toelichtingen
kredieten 2010 P00211029
Werkplekken nieuw stadhuis. De einddeclaratie
van de draaideur heeft plaatsgevonden.
Vraag, is dit geen post bouwkosten i.p.v.
werkplekken. P00208023
Pagina 54 2014
P21104312 onderzoek West tangent. Krediet
wordt afgesloten, volgens de BBV-voorschriften

Antwoord

Door Locatus wordt een winkelpand als leegstand geregistreerd indien het
redelijkerwijs de verwachting is dat in het (leegstaande) pand een verkooppunt in
de detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening zal terugkomen.
Indien er sprake is van transformatie naar appartementen wordt het pand niet
langer als leegstand meegenomen.
Locatus doet in het kader van de meting een schouw en heeft contact met
makelaars.
De uitstel heeft plaatsgevonden omdat er door de coronacrisis andere
werkzaamheden moesten plaatsvinden. COVID19 heeft effect op de
topsportactiviteiten. De mate waarin en of dit gevolgen heeft voor de lange termijn
is onduidelijk. Bij een actualisatie in 2021 is hier een beter beeld van.

Totaal premiebedrag 2020 incl. assurantiebelasting: € 149.045,-.

Vanwege tochtproblemen op de werkplekken aan de balie hebben
herstelwerkzaamheden plaatsgevonden aan de draaideur.

In het verleden heeft een QuickScan plaatsgevonden met een verkeerskundige
insteek. Uit deze QuickScan bleek dat er verkeerskundig gezien geen nut en
noodzaak was deze verbinding te realiseren. Er was wel een wens om deze
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mag dit niet geactiveerd worden.
Vraag, heeft er toen geen onderzoek
plaatsgevonden. Wat is de reden dat er toen
geen onderzoek is uitgevoerd.
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Pagina 63 P81001029 De Kiosk
De kiosk L 35.000 begroot 35.320 werkelijk -320
euro
Er is een krediet beschikbaar gesteld van 35.000
euro voor de totaal kosten dan is dit toch ook het
bedrag van aanbesteding/uitvoering.
Vraag Waarom worden dit krediet overschreden,
en dit is niet het enige.
VVD
5 Eindheffing struct?
7 Impact corona op Bosuil, bibliocenter,
schoolgebouwen, Openb.
gebouwen, publ ruimtes?
9 Neg bijstelling 3.394. Corona neg 920. Zit in
3.394? Gelet op pg
42 wel.
14 Reden niet uitvoeren no regretmaatregelen?
Zicht op wanneer
wel?
16 Onderz door LVO zelf?

Antwoord
verbinding te realiseren, maar hiervoor was niet voldoende draagvlak. Vandaar dat
de verbinding nog niet is gerealiseerd. Nu zijn de omstandigheden om een
dergelijke weg te realiseren veranderd, denk hierbij aan de normen ten aanzien
van luchtkwaliteit, duurzaamheid en stikstofdepositie. Het voorgaande vraagt een
bredere en uitgebreidere studie. Vandaar dat dit nu meegenomen wordt in de
Gebiedsverkenning.
De huidige aanpak via de Gebiedsverkenning Weert e.o. betreft een integrale
benadering. Er is eerst een brede analyse gemaakt van alle ruimtelijke
ontwikkelingen, projecten en ambities in het gebied. Op basis van deze analyse
moet duidelijk worden welke problemen er zijn en dan kan er een onderzoek
plaatsvinden naar de ontsluiting van het grensgebied de Kempen. Een van de
mogelijke oplossingsrichtingen is de "Westtangent"
Er was in de begroting geen rekening gehouden met de leges voor de
omgevingsvergunning. De overschrijding heeft hierop betrekking. Er was van
uitgegaan dat de kiosk vergunningsvrij zou zijn. Dit bleek niet het geval.

Deze kosten zijn inderdaad structureel begroot, zie ook blz. 38.
Scholen worden rechtstreeks bekostigd door het ministerie. Vanwege corona is op
een andere manier onderwijs verzorgd met zoveel als mogelijk beschikbare
middelen. De gemeente draagt wettelijk geen verantwoordelijkheid om in
eventuele hogere exploitatiekosten te voorzien.
De negatieve bijstelling van 3.394 is de totale budgettaire bijstelling, dus inclusief
de bijstellingen als gevolg van de Corona-pandemie.
Uit het MIRT onderzoek A2 Weert-Eindhoven is een no regret pakket aan
maatregelen samengesteld dat op dit moment in uitwerking/uitvoering is.
Verwacht wordt in 2021 alle no regretmaatregelen te hebben uitgevoerd.
Reden: de voorbereiding heeft meer tijd gekost dan vooraf bedacht.
Voor de herschikking van het onderwijs is voortgezet onderwijs begeleid door een
extern bureau. Het is het bureau dat berekeningen in opdracht van LVO heeft
opgesteld aangaande inroostering en ruimtebeslag.
Gezamenlijk hebben LVO en de gemeente hetzelfde bureau betrokken bij het
vervolg onderzoek aangaande normatieve/gewenste behoefte van huisvesting en
de mogelijke herbestemming.
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NT 2: evt. private org’s? I.s.m. anders met bieb,
etc.?
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18 Reden verlenging Pilot progr veranderopgave
inburgering? Budget
hiervoor en/of overheveling?

M.b.t. Pos gezondheid: inzet voor kinderen
tussen 2 en 12 jr. Bij
Bijstelling resultaat staat: ouderschapscursussen,
Nu niet
zwanger, Kamers met Uitzicht wachtlijst 20
jongeren. Voor
kinderen tussen 2 en 12 jr.? Link tussen resultaat
begroting en bijstelling resultaat?
19 Biodiversiteit: resultaat was uitvoeren acties
nota. Resultaat
wordt opstellen nota. Ontstaan vertraging?

Antwoord
Het onderwijsaanbod in het basisonderwijs voor Nieuwkomers en voor kinderen die
extra taalondersteuning nodig hebben is geborgd binnen MeerderWeert en
Eduquaat. Sinds dit schooljaar wordt er voltijds taalonderwijs op De Kameleon
aangeboden. Verder wordt er parttime taalonderwijs aangeboden bij Aan de Bron
en Het Dal. In Stramproy wordt extra taalondersteuning gegeven. Het gaat met
name om kinderen van arbeidsmigranten. Op deze manier blijft de kennis en
expertise die is opgebouwd binnen de KoaLa school behouden. Door het PO wordt
al intensief samengewerkt met bibliotheek. Hierdoor krijgen ze subsidie van de
provincie.
Voor de aanpak van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie zijn er WEB (Wet
Educatie Beroepsonderwijs) middelen beschikbaar voor de arbeidsmarktregio
Midden-Limburg. De gemeente Roermond ontvangt deze middelen van het Rijk.
75% Van de middelen die bestemd zijn voor Weert gaat naar Gilde Educatie voor
formele educatie (Educatieaanbod waarvoor deelnemers ter afronding een diploma
of certificaat krijgen dat door het ministerie van OCW wordt erkend. Dat kan
bijvoorbeeld een diploma zijn voor een opleiding Nederlandse taal of rekenen,
gericht op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs.) De overige 25% gaat
naar aanbieders voor nonformele educatie (Niet diplomagerichte educatie,
aanbieders hebben geen diploma-erkenning nodig.). Deze middelen gaan in Weert
hoofdzakelijk naar het Bibliocenter.
Het Ministerie van SZW heeft het pilotprogramma VOI met 6 maanden verlengd en
een extra financiële tegemoetkoming van € 28.000,- per pilot als gevolg van de
coronamaatregelen beschikbaar gesteld. Deze compensatie is aan de gemeente
Weert beschikbaar gesteld in de vorm van een decentralisatie-uitkering (DU).
Vanwege de verlenging van het project tot halverwege 2021 is overheveling
noodzakelijk. Op basis van de huidige inschatting komt € 70.000,- voor
overheveling in aanmerking. In de jaarrekening 2020 wordt het daadwerkelijke
restantbudget overgeheveld. Het overhevelingsvoorstel is opgenomen in de
slotwijziging 2020, die in de raad van december wordt voorgelegd.
Op pag. 18 bij positieve gezondheid kloppen de twee zinnen die er staan voor 2-12
jr. De volgende drie zinnen bevatten extra informatie over aanvullend beleid voor
nul en na 12 jaar. Bij nader inzien is die informatie feitelijk overbodig.
De link tussen resultaat begroting en bijstelling resultaat is lastig te duiden
doordat meerdere budgetten in elkaar zijn geschoven.

Antwoord volgt.
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20 Reden latere start bouw SGL?
21 Toekomstbestendige dienstverlening: reden
vertraging
implementatie ontw’n?
28 Stadskermis 170. nadeel agv niet doorgaan.
Heeft Weert elk jaar
ca 170. voordeel van de kermis?

16

30 Hoeveel bedraagt normaliter totaalbedrag
voor leerlingenvervoer?

17

31 Wat zijn de totale kosten van Stadslab0495?

Openb. groen: jrrek 2019 3,3 mln, oorspr
begroot 3,7 mln,
bijgesteld 3,8 mln. Hoe verhoudt zich dit tot
uitleg abusievelijk
naar beneden bijgesteld?
En zit een deel in het GRP?
18

32 Covid maatregelen m.b.t. huur sportacc:
gem’s kunnen huurders
huur kwijtschelden. Weert heeft dit jaar nog geen
huur ontvangen.
Verwachting dat Covid maatregel ongeveer gelijk
is aan gederfde
huuropbrengsten Weert?

19

33 # bijstandsgerechtigden stijgt naar 830
uitkeringen. # nu?
34 Is inzicht op hoogte kosten Schuldenlab na
2022?
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Wonen Limburg is opdrachtgever. De financiële haalbaarheid stond onder druk.
Onderhandelingen over de prijs met aannemer en huurder hebben geleid tot
vertraging in de start bouw.
Corona heeft ervoor gezorgd dat op bepaalde gebieden niet uitgebreid getest kon
worden.
In 2018 was het voordeel € 24.000,-, in 2019 € 17.000,-. Het nadeel van
€ 170.000,- in de tussenrapportage 2020 wordt veroorzaakt door kosten die
begroot zijn voor de kermis terwijl er geen inkomsten tegenover staan. Doordat er
dit jaar geen Weerter Kermis was, zal een deel van deze begrote kosten naar
verwachting dit jaar niet gemaakt worden. Dan blijft er bij de jaarrekening een
bedrag over.
De kosten voor het leerlingen vervoer (excl. gymvervoer) bedragen in totaliteit
achtereenvolgens in de begroting 2020 afgerond € 573.000,-, en in de
jaarrekeningen 2017 t/m 2019 € 716.000,-, € 603.000,- en € 602.000,-.
De kosten bestaan uit activiteitenkosten en kosten van de projectleider. De
stimuleringsgelden mogen besteed worden aan activiteiten, hiervoor zijn tot nu toe
€ 3.000,- uitgegeven. De kosten voor de projectleider worden gefinancierd uit de
Routeplanner Cultuur.
Het bedrag van € 77.000,- is een onderdeel van de totale begrotingspost openbaar
groen. De bijstelling in de tussenrapportage heeft enkel betrekking op het
onderhoud van de groenvoorzieningen.
Het bedrag van € 77.000,- maakt geen onderdeel uit van het GRP.
De definitieve regeling is sinds 4 weken bekend. Op basis van deze regeling is de
aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend. Volgens deze aanvraag kan
€ 94.000,- worden teruggevorderd. De gederfde inkomsten uit verhuur sport
bedraagt tot en met dit moment € 129.823,-. Er wordt nu een collegevoorstel
voorbereid met daarin de voorgestelde afwikkeling richting sportverenigingen.
Er is wel huur gefactureerd en deels ontvangen. Er is uitstel van betaling verleend.
Voor de buitensportaccommodaties is de jaarfactuur gewoon verstuurd. Voor de
binnensport gelden andere regels. De vereniging kan twee weken op voorhand een
gepland gebruik kosteloos annuleren. Dat hebben de verenigingen ook gedaan. Er
is gestopt met factureren vanaf het moment dat gebruik van de
binnensportaccommodaties niet meer was toegestaan.
Antwoord volgt.
Aan het Schuldenlab zijn geen vaste kosten verbonden. Indien het instrument de
‘Nederlandse Schuldhulproute’ na de pilotfase met ingang van 01-03-2022 wordt
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gecontinueerd bedragen de kosten hiervoor € 7.568,- per kalenderjaar.

Laatste alinea/onderdeel: 30. struct nadeel.
Optelling leidt tot 35.
Verschil?
35 Landelijk abonnementstarief ook bij
woonvoorz’n? Enkel bij hulp
in huish?
38 Reden struct daling lasten pensioenen?

Het verschil heeft betrekking op de € 4.950,- die ten laste van het budget
participatie komt en niet overgeheveld hoeft te worden vanuit een ander budget.
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39 Stijging kosten aanspr verz. Verz voor wie?
Tot kosten verz dan 156.?
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40 Hoe hoog is budget Masterplan na bijstelling?
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Graag nadere uitleg over verschuiving ambt
capaciteit. Gevolg
exploitatie zwaarder belast en minder
overheadkosten naar projecten. Dan
per project ook minder budget nodig?
42 Dividend uitkeringen: nu enkel BNG genoemd.
Wat met dividend andere als Enexis, WML?
46 Progr 9, Alg Res 852. voordelig? Tabel pg 45:
storting 1.318,
onttrek 810, verschil ca 500.
47 Bestemmingsreserve Binnenstad: 40 dubbel
verwerkt opnieuw
genoemd? Ook bij progr. 2.
D66
T63 bijstandsverlening 100000 structureel
nadeel. In hoeverre is er de verwachting dat dit
na Corona naar beneden gaat? Komen er
mogelijkerwijs nog extra gelden vanuit het rijk?

Het landelijke abonnementstarief geldt voor alle ondersteuning vanuit de Wmo
(begeleiding, hulp bij het huishouden, trapliften, scootmobielen, enz.).
Uitzondering zijn het vervoer via Omnibuzz en rolstoelen.
Omdat er minder wethouders zijn die pensioen ontvangen (overlijden) en het
pensioen bedrag op individueel niveau verlaagd is a.g.v. keuzes voormalig
wethouders.
De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor burgers en bedrijven die de gemeente
Weert aansprakelijk kunnen stellen voor zowel zaakschade als letselschade,
opgelopen in de gemeente Weert.
Totaal premiebedrag 2020 incl. assurantiebelasting: € 149.045,-.
Het beschikbare budget is niet bijgesteld. Kosten zijn vanwege de regelgeving in
de exploitatie opgenomen i.p.v. in een krediet.
Antwoord volgt.

Het dividend van Enexis bedraagt inclusief de teruggaaf van de dividendbelasting
€ 78.535,- en is daarmee ongeveer gelijk aan de raming. WML keert geen dividend
uit.
Antwoord volgt.
Antwoord volgt.

Antwoord volgt.
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