Vragen raad en commissies begroting 2021
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Omschrijving
Vragen Raadsleden
6 oktober 2020
VVD
op pag. 65 Begroting 2021 staan de
kwijtscheldingen opgeteld bij de opbrengsten.
Ik hoop dat alleen die tabel onjuist is en dat in
het totaal van alle opbrengsten en kosten de
bedragen wel kloppen.
12 oktober 2020
Weert Lokaal
Pagina 14
Geen verkeersslachtoffers- aantal ernstige
ongevallen verminderen met 5% ten opzichte
van 2020.
Vraag, wat betekent dit in concrete getallen.

Recreatieve havens.
Begroting 2021 lasten €13.000. Voor
recreatieve haven.
Vraag, zijn hier alle kosten van onderhoud,
nutsvoorzieningen en afschrijving van de
apparatuur in meegenomen.
Pagina 20 vitale binnenstad
Met de inzet van de Stichting Streetwise
continueren we de verbeteringen van het
vestigingsklimaat in de binnenstad, het
aantrekken, begeleiden van nieuwe vestigend.
Vraag, is in deze periode van COVID 19 en het
sluiten van steeds meer groot winkel bedrijven
de doelstelling nog wel haalbaar.

Antwoord

Dit blijkt inderdaad een tekstfout te zijn. De bedragen moeten negatief zijn (het
minteken is vergeten). Kwijtscheldingen worden overal in mindering gebracht op
de opbrengsten.
In de tabel bij de belastingen is dat wel goed gegaan.
De tabel op pag. 70 (totale kwijtscheldingen) klopt verder ook.

Ernstige verkeersslachtoffers zijn slachtoffers die bijna altijd opgenomen zijn in het
ziekenhuis of overlijden. Het gaat hier dus niet om iemand die bijvoorbeeld van
een fiets valt en enkel blauwe plekken heeft. Het jaarlijks doel is om de cijfers 5%
te reduceren ten opzichte van het jaar daarvoor. Om een beeld te geven:
In 2018 waren er 38 ernstige ongevallen. In 2019 was er een afname van circa
24% naar 29 ernstige ongevallen en in 2020 (stand tot oktober) 20 (afname
31%). Het concrete getal kunnen we pas noemen begin 2021, omdat dan alle
cijfers over 2020 bekend zijn. Maar het gaat om deze orde van grootte.
Electra € 3.100,Onderhoud € 5.000,Water € 500,Kapitaallast € 4.200,-.
Als gevolg van de Coronacrisis wordt verwacht dat de dreiging van aankomende
leegstand alleen maar zal toenemen. De nulmeting die eerder dit jaar is uitgevoerd
zal dan ook een vertekend beeld geven, ondanks de inspanning van Streetwise.
Juist nu in deze Coronaperiode is de inzet van Streetwise erg belangrijk voor de
binnenstad. Het is gebleken dat er in deze Coronaperiode, dankzij Streetwise,
ondernemers zich zijn gaan vestigen in de binnenstad. Hierbij zal ieder jaar
worden geëvalueerd in hoeverre de inzet van Streetwise aansluit bij de
verwachting. Vanaf de start van het project zijn 52 nieuwe kandidaten in beeld
gekomen voor de Weerter binnenstad. Dit zijn potentiële ondernemers die door het
laten zien van de kansen in de binnenstad, de beschikbaar gestelde begeleiding en
de stimuleringsregeling zich wél zijn gaan melden.
Gedurende de begeleiding wordt gefilterd op haalbaarheid van het bedrijfsmodel.
Momenteel lopen er 25 kansrijke begeleidingstrajecten, waarvan 4 in de laatste
fase voor opening.
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Omschrijving
Pagina 21
Vraag, wat wordt bedoeld met afschrijving
economisch nut weekmarkt. -2
Pro 07 volksgezondheid en milieu
Pag. 41
Afvaldumpingen, bijzettingen en zwerfafval
dragen bij in negatieve zin aan het straatbeeld
en zorgen voor veel ergernis bij bewoners.
Vraag, wat zijn de voorstellen om deze
bijzettingen en de daaruit voortkomende
ergernis te doen verminderen. Bewustwording?

VVD
4 Stijging # medewerkers SDV met? Totaal #
dan?

5 Nieuwe regels Rijk voor extra lasten. Vbd
abonnementstarief maar dit is er al. Nieuw
vbd?

Antwoord
Het bedrag van € 2.000,- (afgerond) is ter dekking van de kapitaallasten van
stroomvoorziening.
De aanpak van bijplaatsingen vraagt om een mix van maatregelen. Op dit moment
wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op
het afvalbeleid met het oog op de stijgende kosten van de afvalstoffen-heffingen.
Verder zal in het nog te schrijven zwerfafvalplan 2021 worden voortgebouwd op de
maatregelen van 2020. Deze zijn te verdelen in beheer en onderhoud, toezicht en
handhaving en bewustwording en communicatie. In het kader van beheer en
onderhoud worden bijplaatsingen dagelijks opgeruimd. De PMD containers worden
drie keer per week geleegd. De restafvalcontainers hebben een vulgraadmeter en
deze worden naar behoefte leeggemaakt. Op een aantal locaties zijn meer of
grotere containers geplaatst. Om de drempel voor bijplaatsen te verhogen zijn
enkele locaties aangekleed met (kunst)haagjes. In het kader van toezicht en
handhaving controleren BOA's op onterechte bijplaatsingen en wordt de
mogelijkheid van cameratoezicht bij containerplaatsen onderzocht. In het kader
van bewustwording en communicatie ondersteunt de gemeente scholen
rechtstreeks of via het NMC met lesmateriaal en projecten rond (zwerf)afval.
Gemeentebreed loop de communicatiecampagne “Net Zoals Thuis”, waarmee
inwoners worden geïnformeerd over wat afval is en afvalstromen zijn en worden ze
bewust gemaakt.
Met de prioriteit wordt de tijdelijke formatie-uitbreiding van het team
Schulddienstverlening (SDV), die in 2019 en 2020 uit incidentele middelen
armoede werd bekostigd, structureel in overeenstemming gebracht met de
bevindingen in het rapport Berenschot (2018). Dus de formatie voor 2021 zal niet
wijzigen ten opzichte van 2019 en 2020. Deze wordt alleen structureel gemaakt.
De formatie is voor 2019 en 2020 uitgebreid met 4,14 FTE. De totale formatie
komt daarmee op 8,84 FTE.
Voor SDV komen er op 1 januari 2021 de volgende wettelijke taken bij:
Vroegsignalering van schulden wordt een wettelijke taak waarbij pro-actief
een aanbod tot schuldhulpverlening gedaan moet worden en een beschikking en
plan van aanpak afgegeven moeten worden. Ook zijn er meer mogelijkheden om
gegevens van het overige sociaal domein te verwerken. Momenteel voeren we met
betrekking tot de huurachterstanden vroegsignalering uit in samenwerking met de
woningstichtingen en Algemeen maatschappelijk werk. Met ingang van 1 januari
2021 wordt het op grond van de Wgs wettelijk verplicht om de vroegsignalering uit
te breiden met betrekking tot betalingsachterstanden op het gebied van water,
zorgverzekering en energieleveranciers. Daar waar dit nu nog aan gemeenten
wordt vrijgelaten, wordt het met ingang van 2021 verplicht om op alle signalen
actie te ondernemen en binnen 4 weken een aanbod van schulddienstverlening
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doen.
De rechtszekerheid wordt vergroot door het invoeren van een wettelijke
termijn van 4 weken waarbinnen een intakegesprek moet worden uitgevoerd.
Daarnaast is er op 1 april 2020 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
ingediend, dat adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewind regelt. Voordat
beschermingsbewind uitgesproken wordt door de rechter, dient het team
schulddienstverlening eerst een advies te geven of bewindvoering danwel
ondersteuning van gemeentelijke schulddienstverlening het beste passend is bij de
situatie van de cliënt. Met het adviesrecht wordt beoogd dat inwoners met
problematische schulden straks de ondersteuning krijgen die beter is toegespitst
op hun persoonlijke situatie.
Per 1 juli 2021 krijgt SDV een rol in de nieuwe wet ‘Financiële redzaamheid
inburgeringsplichtigen’ (statushouders) op het gebied van voorlichting en advies.
De voorgenoemde wetswijzigingen leiden tot een onontkoombare uitbreiding van
de taken en werkzaamheden van het team schulddienstverlening.

Wat betekent optimistisch scenario? Zaken
mogelijk te laag ingeschat?
Stijging rente? Alleen als gevolg van
opgenomen lening in 2020?

6e alinea: leidt keuze wel/niet tot signaal?
9
10

7 Dalende baten en lasten komende jaren
realistisch?
10 Crim ondermijning: PvA alleen door Weert
of ism? Idem Cybercrime pg 11

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen de noodstopmaatregel van
Staatssecretaris van Ark zal hebben op het aantal aanmeldingen SDV. Onderdeel
van de noodstopmaatregel kan verplichte aanmelding bij SDV zijn, in ruil voor
langer uitstel van betaling bij problematische en/of hoge schulden.
Dit betekent dat we de teugels inzake erg voorzichtig doch realistisch begroten iets
hebben laten vieren.
De stijging van de rente is veroorzaakt door de geldlening van € 40 miljoen, die
afgesloten is begin november 2019. Deze € 40 miljoen zijn aangetrokken voor
geplande investeringen en het omzetten van kortlopende leningen in langlopende
leningen. Volgens de wet financiering decentrale overheden mag de gemeente
namelijk niet onbeperkt met kort geld financieren.
Bij het opstellen van de begroting 2020-2023 is, met het historische dieptepunt
van de rente medio augustus 2019 in het achterhoofd, en de verwachting dat dit
voorlopig aan zou houden, niet gerekend met rente voor de nieuw af te sluiten
lening.
Het signaal is zichtbaar in deze inleiding door het nadrukkelijk in beeld brengen
van de taakstellingen in de begroting.
Begroting is realistisch opgebouwd, maar hier zitten wel de taakstellingen in. Hier
is dus wel nog sturing op het maken van keuzes nodig.
Samen met de gemeente Nederweert en Leudal schrijven wij iedere vier jaar een
integraal veiligheidsbeleidsplan (IVP). In het IVP zijn de thema’s ondermijning en
cybercrime opgenomen als speerpunten.
Het IVP is afgestemd met onze partners van het Openbaar Ministerie en de politie.
De plannen van aanpak worden in samenwerking met deze partners uitgewerkt.
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12 Waardes indicatoren 2018 wijken af van
begroting 2020?

12

15 Aanvullend krediet VRI Kazernelaan?
Reden? En eerst 150, nu 200?

13

17 Huidige kosten digitale loket?

14

29 Is On Stage er nog? Art DL 8 juni: na vier
edities stop

SvZ Streetwise nu? Eval na RIB 5 juni jl.?

Antwoord
De indicatoren wijken inderdaad op onderdelen af van de indicatoren zoals vermeld
in de begroting 2020. Deze indicatoren zijn de actuele cijfers zoals die bij het
opstellen van de begroting van de begroting 2021 vermeld stonden op
www.Waarstaatjegemeente.nl/dasboard/Besluit-Begroting en Verantwoording.
Uitstel is niet meer mogelijk, deze vervanging is al uitgesteld. De VRI vertoond
vaak storingen en de (technische) functionaliteit komt in gevaar. In de
meerjarenbegroting 2020-2023 is een krediet (vervangingsinvestering nr. 3) van
€ 150.000,- opgenomen omdat de VRI in 2019 is afgeschreven en verouderd
waardoor vervanging noodzakelijk is. In het verleden is echter de
vervangingswaarde te laag ingeschat omdat rekening werd gehouden met
hergebruik van sommige onderdelen. Dit is echter niet mogelijk en de complete
installatie dient vervangen te worden om qua techniek en verkeersveiligheid weer
helemaal te voldoen en mee te kunnen met de tijd. Hiervoor is een bedrag van in
totaal € 350.000,- nodig. Vandaar dat er een aanvullend krediet van € 200.000,nodig is om deze VRI te vervangen.
Op dit moment beschikken wij niet over een digitaal loket. Aanvragen,
opzeggingen en wijzigingen van parkeerabonnementen- en vergunningen worden
handmatig verwerkt in een parkeersysteem. Het systeem kost € 20.000,- per jaar.
Daarnaast worden jaarlijks opnieuw parkeervignetten en kraskaarten verstrekt. Dit
kost € 25.000,-per jaar.
De afgelopen jaren is er in de regio gewerkt met het On stage-concept voor VMBOleerlingen met als hoogtepunt het jaarlijkse beroepenfeest. Dit concept willen we
vanuit Roermond en Weert i.s.m. Keyport, SOML en LVO verder ontwikkelen naar
een beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie voor leerlingen uit het Voortgezet
Onderwijs. Aan het bestaande concept voegen we de volgende onderdelen toe:
• Van project naar traject zodat een structurele verbinding tussen leerling en
bedrijf ontstaat;
• Naast beroepenoriëntatie ook arbeidsmarktoriëntatie van de leerlingen op de
bedrijven in de regio;
• Toegankelijkheid uitbreiden naar HAVO en VWO;
• Digitaliseringsslag in de uitvoering van het concept, inclusief het leren online
profileren van leerlingen.
Het streven is om oktober schooljaar 2021 – 2022 een eerste kennismakingsevent
te organiseren wat betekent dat het traject start middels netwerktrainingen en
gastlessen in de 2e helft van het huidige schooljaar.
Ten tijde van de vorige raadsinformatiebrief van 2 juni jl. waren een 20- tal
ondernemingen in begeleiding voor vestiging in de binnenstad van Weert. Deze
kandidaten kwamen vooral voort uit bestaande ‘leads’ vanuit het team
ondernemerszaken van de gemeente Weert en vanuit het ondernemersnetwerk
van Streetwise in Zuid-Limburg. Van deze 20 ondernemers zijn er 11 afgevallen
wegens geen haalbaar bedrijfsmodel, zijn er 9 nog in begeleiding waarvan 2 in de
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laatste fase van voorbereiding.
Om meer aandacht te genereren voor de kansen in de Weerter binnenstad, en zo
de mogelijke interesse vanuit potentiële ondernemers boven water te krijgen,
heeft Streetwise een gezamenlijke campagne geïnitieerd. Samen met gemeente
Weert, Centrummanagement, BIZ-O-, BIZ-V is de campagne uitgewerkt die sinds
juli loopt. Online is de samenwerking gevonden met de social media kanalen en/of
nieuwsbrieven van de gemeente, Centrummanagement en de Muntpassage.
Makelaars en particuliere verhuurders hebben zich massaal gecommitteerd door de
‘Start’ poster op de beschikbare panden aan te brengen. Dit heeft voor een
belangrijke fysieke aanwezigheid van de campagne gezorgd.
Met succes: alleen al via de campagne hebben zich tot nu toe 16 ondernemers
gemeld. De reuring die de campagne teweeg heeft gebracht heeft er ook voor
gezorgd dat nieuwe kandidaten in toenemende mate Streetwise weten te vinden
via andere ondernemers, (social) media en verhuurders.
Vanaf de start van het project zijn 52 nieuwe kandidaten in beeld gekomen voor
de Weerter binnenstad. Dit zijn potentiële ondernemers die door het laten zien van
de kansen in de binnenstad, de beschikbaar gestelde begeleiding en de
stimuleringsregeling zich wél zijn gaan melden.

15

21 Daling econ prom bij focus op uitgifte bedr.
terreinen?

Grootschalige evenementen prio 34, 2019 is?

Gedurende de begeleiding wordt gefilterd op haalbaarheid van het bedrijfsmodel.
Momenteel lopen er 25 kansrijke begeleidingstrajecten, waarvan 4 in de laatste
fase voor opening.
Het verschil wordt vooral veroorzaakt door:
€ 82.500,- voor Streetwise. Dit bedrag is in de begroting 2020 opgenomen
en vanaf 2021 niet meer.
€ 25.000,- voor prioriteit 22-2020 samenwerking Grensgebied Kempen. Dit
bedrag is in de begroting 2020 opgenomen en vanaf 2021 niet meer.
€ 75.000,- voor bovenregionale evenementen. Richting de eindfase van de
prioriteit bleek dat er minder beslag nodig was uit de algemene reserve om
dezelfde doelen te bereiken.
Betreft de bij de begroting 2019 toegekende prioriteit nummer 34. Zie ook de
toelichting op bladzijde 125 van de begroting 2021.
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22 Draagt Provincie bij aan Streetwise?
“Harde” toezegging?

17

24 Kosten experimenteerruimte 250? En mts
stage 125?

18

26 Actuelere data dan 2018 beschikbaar?

19

33 Kosten omzetten inhuur naar
dienstverband?
34 Actuelere data beschikbaar?
# geboekte overnachtingen 2018, 2019
bekend?
35 Doelenboom nog inpassen in bestaand
beleid?
Wat houdt de lokale coalitie Een tegen
eenzaamheid in?

20
21

In 2020 is voor 50% van de kosten gebruik gemaakt van de provinciale subsidie
‘versterking binnenstad’. Ook voor 2021 en 2022 willen we gebruik maken van
cofinanciering vanuit de provincie. Echter een “harde toezegging” is er op dit
moment niet. Wat betreft de bijdrage vanuit de gemeente is een prioriteit voor de
begroting 2021 ingediend.
Op pagina 26 bij mutaties reserves staat vermeld dat er voor de experimenten
onderwijs en de maatschappelijk stage Prio 19 en nr. 28 in 2021 een totaalbedrag
van € 165.000,- ten laste van de algemene reserve wordt gebracht.
Voor de experimenteerruimte onderwijs is het door de raad beschikbaar gesteld
bedrag van € 125.000,- opgenomen.
Voor de maatschappelijke stage is een bedrag van € 40.000,- opgenomen.
Deze indicatoren zijn de actuele cijfers zoals die bij het opstellen van de begroting
vermeld stonden op www.Waarstaatjegemeente.nl/dasboard/Besluit-Begroting en
Verantwoording. Actuelere cijfers zijn in het jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2020
opgenomen, dat op korte termijn wordt behandeld in B&W.
Antwoord volgt.
Het totaal aantal overnachtingen volgens (voorlopige) opgave van de BSGW
bedroeg 646.438 in 2018 en 658.519 in 2019.
De doelenboom wordt toegepast bij nieuw beleid en bij actualisatie van bestaand
beleid.
De gemeente Weert heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén
tegen eenzaamheid. In dit landelijke actieprogramma wordt voorgesteld om een
lokale coalitie in te richten met bijvoorbeeld lokale ondernemers, inwoners,
instellingen, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, moskeeën,
ervaringsdeskundigen, bewonersorganisaties, enzovoorts. Toetreding vindt plaats
door het ondertekenen van de vijf pijlers tegen eenzaamheid. Het doel van een
lokale coalitie is het breder kunnen signaleren van eenzaamheid, beter leren
kennen van elkaars aanbod en doorverwijzen. Door publieke én private partijen in
een lokale coalitie (netwerk) te mobiliseren, wordt de maatschappelijke uitdaging
om eenzaamheid aan te pakken breder gedragen dan door de gemeente alleen.
Er wordt momenteel met CZ (zorgverzekeraar/-kantoor), Land van Horne, Meditta
(huisartsen), SJG Weert, VvGI (aanbieder ggz), Zorgbelang Limburg
(burgerkracht), Wonen Limburg en Punt Welzijn gewerkt aan een plan met
betrekking tot de eenzaamheidsbestrijding in de gemeente Weert. Daarin wordt
ook verder uitgewerkt hoe we in onze gemeente deze lokale coalitie vorm gaan
geven.
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45 GRP: investering is geen last?

De lasten van het meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering (GRP)
worden gedekt uit de voorziening vervangingsinvesteringen riolering. Daarom zijn
er per saldo geen lasten in de exploitatiebegroting opgenomen.

KPI’s 2020: meldingen bijzettingen en
afvaldumpingen? Niet meer opgenomen?

Verhogen van de bewustwording leidt tot meer aandacht voor bijzettingen en
dumpingen. Een toename van melding hoeft dan geen rechtstreeks verband te
hebben met de ernst en omvang. Dit inzicht heeft geleid tot het niet meer
opnemen van sec het aantal meldingen als indicator. Met de vernieuwing van het
meldingssysteem van de gemeente wordt onderzocht op welke wijze meer
bruikbare informatie uit de meldingen kan worden gehaald.
Het thema gezondheid had eenmaal genoemd moeten worden.

46 Onder RO: twee keer thema gezondheid.
Ontbreekt er een of zijn het er twee?
49 Impl Omg wet 122 uit reserve. Prio 2019.
Was dit bedrag er in 2019 en 2020 ook? Of
steeds verschoven en nu in 2021 gepland?
50 Vervanging bus naar 2022, bedrag staat
wel opgenomen. Maar telt niet mee voor 2021?
51 Demografisch druk is lager. Is dit gunstig,
ongunstig? Heb je hier als gemeente echt
invloed op?

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is jaarlijks een bedrag ter hoogte van 122
gereserveerd. Voor 2019 en 2020 is dit ook besteed. Er is geen sprake van
doorschuiven van een bedrag uit 2019 en 2020.
Een aantal vervangingsinvesteringen worden voor 2022 opgenomen waardoor er
zicht is op de jaarlast voor de meerjarenraming zie pg 142, 143
De demografische druk is een getal wat uitdrukt hoe groot het verschil is tussen
door de werkende klasse (dit wordt gezien als mensen tussen de 20 en 64 jaar
oud) en de klasse die door deze mensen onderhouden moeten worden, de ouderen
(65+’ers) en de jongeren van de samenleving (mensen tot de 20, gemiddeld
gezien). Hoe hoger het getal hoe meer jongeren en ouderen er moeten worden
onderhouden door de werkende bevolking. De gemeente heeft hier niet echt
invloed op. NB: Er hoort geen % achter de getallen te staan.
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52 Weert koploper: wie bepaalt dit?

Wij zijn als Gemeente Weert een early adaptor gemeente qua digitale
dienstverlening en lopen daarmee dus voorop. Dat gebeurt in afstemming tussen
de leverancier van de digitale diensten en wij als gemeente zelf.
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53 Waarom monitor NVVB en niet van bijv.
VNG?

Deze monitor wordt ons aangeboden en is een instrument waarmee we uitstekend
kunnen vergelijken met de klanttevredenheid van andere steden.
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54 Daling beheer ov gebouwen en gronden 1,7
mln. oorzaak? Staat ergens in begroting?

Op pagina 134 en in de paragraaf Vastgoed worden nadere toelichtingen gegeven.

Daling 400. Burgerzaken. Staat ergens in
begroting?
55 Waarom w vervanging i-pads 2022 in 2021
opgenomen

Op pagina 134 wordt de toelichting gegeven.
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Een aantal vervangingsinvesteringen worden voor 2022 opgenomen waardoor er
zicht is op de jaarlast voor de meerjarenraming zie pg 142, 143.
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30
31

Zijn benchmark gegevens NVVB en/of VNG
beschikbaar? Of via A&O Fonds Pers monitor?
Staan die laatste bij Landelijk?
Wat zijn de cijfers voor gemeentes tot 50.000?

Het A&O fonds publiceert jaarlijks de personeelsmonitor die door het VNG wordt
overgenomen. Er is dus geen verschil tussen. Deze zijn landelijk en terug te vinden
op de site van A&O en VNG.
Op de personeelsmonitor voor gemeenten 2019 zijn alle cijfers op te zoeken dus
we verwijzen naar die monitor op de site van A&O.

58 Stijging salarissen is 857. Verklaard 520 en
308. Dan ca 30. voor periodieken en CAO?
0,3%?
59 Stijging baten overhead met 140? En lasten
met 700?

Ja, dat klopt

32

60 Waarom 420. appl’s uit Alg reserve

33

64 Klopt geen stijging % parkeerbelasting?

34

65 Tabel rechten en leges klopt niet.
Kwijtschelding 509 zit in totaalbedrag als baat.

De stijging van de baten heeft te maken met incidentele baten die betrekking
hebben op gedetacheerde medewerkers.
Het grootste deel van de stijging van de lasten wordt toegelicht in de tabel op blz.
58.
Omdat op automatiseringsapplicaties niet mag afgeschreven worden volgens het
BBV worden de lasten gedekt uit de algemene reserve.
De parkeerbelasting stijgt niet. De parkeertarieven voor betaald parkeren worden
in 2021 niet verhoogd. Op 1 januari 2020 is het uurtarief verhoogd van € 1,30
naar € 1,50 en het dagtarief van € 5,00 naar € 6,00. Voor de
parkeerabonnementen- en vergunningen om op straat te parkeren wordt jaarlijks,
conform het beleid, een indexering toegepast. Voor 2021 is dit 1,4%.
Zie antwoord bij 1.

Cijfers jaarrek. 2019 stemmen niet geheel
overeen met opgenomen in begroting 2021.

Klopt, zijn abusievelijk verkeerd opgenomen.

Klopt stijging bedragen bij afvalstoffenheffing
va 2022? % staat als pm op pag. 64. In
begroting 2020 was het gelijk gehouden
Is impact Omg Wet op rechten en leges
meegenomen? Daling verwacht?

Er is een pm opgenomen omdat het % afhankelijk is van de kosten. Op pagina 65
zijn er wel bedragen opgenomen omdat het product afval neutraal is in de
begroting.
De begroting 2021 gaat nog uit van de huidige legesverordening. Hierbij is nog
geen rekening gehouden met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. In de
begroting voor 2022 en verder zal rekening gehouden worden met deze nieuwe
wet en zal de legesverordening hierop worden aangepast.
De inkomsten bestaan uit een bijdrage uit de voorziening riolering van € 262.000,in de kapitaallasten van oude investeringen riolering voor 1990. Een bedrag van
€ 65.000,- heeft betrekking op rioolaansluitingen als gevolg van areaaluitbreiding.
Tenslotte zijn inkomsten geraamd op basis van het raadsvoorstel afkoppeling
hemelwater.
De tarieven zoals aan de raad voorgesteld t.b.v. de “Verordening
reinigingsheffingen 2021” zijn:
een éénpersoonshuishouden € 249,48 (2020 : € 221,76)
tweepersoonshuishouden € 272,64 (2020: € 242,40)
meer dan tweepersoonshuishouden € 298,32 (2020: € 265,20) Bij deze tarief
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68 Wat houden inkomsten taakveld 7.2 -377
in?

36

69 Tarief afvalstoffenheffing 2-persoonshuish
was 242,40. Stijgt met 12,46%, wordt dan
272,60. In begroting 270,60. Klopt dit? En
andere tarieven?

8

vaststelling is bij de afronding rekening gehouden met de deelbaarheidsfactor 12.
Nu drie BIZ-zen? BIZ Vastgoed in centrum
ontbreekt?
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70 Kwijtschelding 509 o.b.v. realisatie 2020?
Is deze al definitief bekend? Begroot was 664.
Gerealiseerd 2019: 638

Gelet op het feit dat de BIZ-Vastgoed conform de verordening “Verordening op de
heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone
Binnenstad Weert 2016 -2020” op 31 december 2020 van rechtswege eindigt en er
geen formeel verzoek is ingediend voor een nieuwe BIZ is er geen BIZ Vastgoed
voor 2021 opgenomen.
Dat klopt, meeste kwijtscheldingen voor 2020 zijn al nagenoeg bekend vanwege
aanslagoplegging in februari. Kwijtschelding is nog niet definitief bekend, maar dus
wel grotendeels.

Gelet op mogelijk meer bijstand,
betalingsproblemen AGV economische situatie:
is daling kwijtschelding realistisch?

Dat is nu niet met zekerheid te zeggen.
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76 In risicomatrix ontbreekt bijv. Risse en
Jeugdwet&WMO: nieuwe vormbekostiging.
Resp.
600 en 750. Invorderen 400 staat er wel.
Waarom wijzigingen? En waarom risico voor
een lager bedrag wel opgenomen?
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77 Hoeveel overige risico’s zijn er en wat is het
gemiddelde bedrag?

Minimaal 2x keer per jaar vindt binnen de vakafdelingen een risico-identificatie
plaats. Dit betreft periodiek overleg tussen experts uit de verschillende
vakgebieden die kennis, data en praktijkervaringen met elkaar delen. Hierop
baseren zij hun expertise oordeel om de risico’s al dan niet aan te vullen of bij te
stellen.
Indien er risico’s uit het overzicht van de 10 grootste financiële risico’s (de top10)
verdwijnen verschuiven de risico’s uit de Overige risicogroep door naar deze top10.
In dit geval betreft dit o.m. het risico inzake Invorderen. Voor zowel sociale
werkvoorziening (Risse) als jeugd en Wmo zijn reële ramingen in de
conceptbegroting 2021 opgenomen o.b.v. de inzichten die er bij het opstellen van
de begroting waren.
Het is bekend dat de Risse meerjarig te maken heeft met financiële tekorten. Deze
zijn in de meerjarenraming van De Risse opgenomen en, voor zover de tekorten
financiële consequenties hebben voor de gemeente Weert, ook als zodanig
meerjarig in de gemeentelijke begroting verwerkt. Alle mogelijke wijzigingen
hierop worden in de reguliere verantwoordingscyclus opgenomen (begroting –
periodieke kwartaalrapportages - gewijzigde begroting – jaarrekening).
Bij Wmo en jeugd is op termijn rekening gehouden met een lagere stijging van de
kosten als gevolg van de nieuwe verwerving en innovatie en transformatie.
De groep Overige Risico’s betreft 41 risico’s die een onderdeel uitmaken van de
totale benodigde weerstandscapaciteit. Met een totaalbedrag van € 5.131.600,aan Overige Risico’s betekent dit een gemiddeld bedrag van afgerond € 125.000,per risico.

Waarom zijn bedragen bij 10 grootste risico’s
naar beneden bijgesteld?

Minimaal 2x keer per jaar vindt binnen de vakafdelingen een risico-identificatie
plaats. Dit betreft periodiek overleg tussen experts uit de verschillende
vakgebieden die kennis, data en praktijkervaringen met elkaar delen. Hierop
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40

81 Kloppen mintekens in grafiek bij
percentages belastingcapaciteit,

41

83 Bij Belastingcapaciteit: is bekend hoe bij
andere gemeentes de afvalstoffenheffing is? In
% van totale woonlasten bijv.? Zegt Coelo hier
iets over?
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84 Solvabiliteit en netto schuldquote positief
beeld t.o.v. vergelijkbare gemeentes 50-100.
inwoners. En tot 50.000 inwoners?
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85 Zitten bedragen Water en Wegen bij
Onderdeel Riolering 6.113?
Ontbreekt Gebouwen en accommodaties,
MJOP? Begroting 2020 1.630
92 Renteresultaat is negatief, klopt dat?
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45
46

47

95 Is # aandelen Enexis gelijk gebleven,
112.110?
96 Bekend waarom BNG is gestopt met
drinkwatersector? Verwachting dat WML
vreemd vermogen omzet in eigen vermogen
door aandelen en dat Weert meer aandelen
“moet” hebben?
96,97 Veel vreemd vermogen bij WML? Hoe
verhoudt zich dit tot BNG EV 4,8 mrd en VV
144,8 mrd en WML EV 215 mln. en VV 265
mln.?

baseren zij hun expertise oordeel om de risico’s al dan niet aan te vullen of bij te
stellen. Bij deze afwegingen geldt dat er niet meer capaciteit wordt aangehouden
dan noodzakelijk is om de betreffende risico’s af te dekken.
Door het kleine formaat lijken de =tekens, mintekens. Zoals uit het overzicht op
pagina 82, waar de belastingcapaciteit ook is opgenomen blijkt dat dit positieve
waarden zijn.
Wij hebben geen overzicht van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2021 in
andere gemeenten. COELO blikt enkel terug op het jaar 2020. De provincie heeft
voorzover bekend de gegevens op de website staan. Verder is het verplicht om
vastgestelde verordeningen te publiceren op overheid.nl en zijn daar ook te
raadplegen.
Op basis van de begrotingscijfers 2020 scoort Weert qua netto schuldquote met
afgerond 79,9% lager ten opzichte van de klasse 20.000 tot 50.000 inwoners met
69,2%. Qua solvabiliteit scoort Weert met 32% lager dan die inwoners klasse met
48%.
Water is onderdeel van het GRP. Wegen en groen niet.
In de tekst bij de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt verwezen naar de
paragraaf Vastgoed.
Bij een gelijkblijvend omslagpercentage van 0,5 % rente (t.o.v. 2020) wordt
€ 326.000,- in 2021 aflopend tot € 137.000,- in 2024 niet toegedeeld aan de
taakvelden. Hiermee blijft de afronding van het bij de begroting
(voor)gecalculeerde omslagrentepercentage binnen de toegestane marge van
0,5% afgerond. Het niet toegedeelde deel van de rente blijft op het taakveld
treasury hangen.
Het aantal aandelen Enexis is gelijk gebleven.
Vanwege een beleidswijziging wil BNG de omvang van haar nietgegarandeerde/niet-geborgde leensom beperken. Hiertoe ziet de BNG zich
genoodzaakt om de ‘Triple A status’ te behouden.
Vooralsnog wil WML inzetten op herijking van het financieel beleid. WML legt dit in
november 2020 voor aan de aandeelhoudersvergadering ter besluitvorming.
Deze instellingen kun je niet met elkaar vergelijken en zeker niet qua
vermogenspositie. WML is een openbaar nutsbedrijf en de BNG is een
kredietverlener.
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99 Ontw’n VRLN: daling kinderen en
verslechtering soc econ status leidt tot
structurele kostendaling? Bij daling kinderen te
begrijpen, maar verslechtering status?

Kan het zijn dat vrijwilligers bij brandweer loon
moeten krijgen i.p.v. vergoeding (EU-richtlijn)
waardoor hogere kosten bij VRLN?

49
50

RUD: klopt bijdrage GW? In raadsvoorstel 23
sept 2020 staat 107.923,—, in begroting 2021
109.923,—. Waarschijnlijk tikfout. Maar hoe
verhoudt zich het tot 232.000 op pag. 132 van
deze begroting?
100 Omnibuzz stuurt 6* p jr. infobrief? Krijgt
raad die? Zelf al nagevraagd bij griffie.
101 Bijdrage 647. Is 631 regulier en 18 extra?
Of was 18 extra tijdelijk i.v.m. versterking EV
BsGW? M.b.t. objectenregistratie: inschatting
financiële gevolgen mgl?

51

102 Heeft Weert eigen appl’s naast hetgeen
BVO ICT NML beheert?

52

104 Is er info over RMC?

53

105 Bodemzorg Limburg, 12,5? Stond wel in
begroting 2020

U maakt een terechte opmerking.
Deze tekst is ontleend aan de begroting 2021 van de VRLN zelf.
“In de periode 2015-2019 is het aantal inwoners tot 18 jaar in onze regio gedaald
met 5,6% van 94.562 naar 89.236 kinderen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar is
sprake van een daling van 1,4% en in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is de daling
6,6%. Een daling van het aantal kinderen vertaalt zich in een
daling van de directe uitvoeringskosten van de jeugdgezondheidzorg.
De sociaal economische status (SES) is in de afgelopen jaren in onze regio
verslechterd. Dat is van invloed op de risicozorg die door de jeugdgezondheidszorg
wordt geleverd en leidt tot een kostenverhoging. De twee hiervoor geschetste
ontwikkelingen vertalen zich in een structurele kostendaling”.
De twee ontwikkelingen vertalen zich per saldo in een structurele kostendaling.
Dat zou duidelijker zijn geweest.
Ja, in dat geval is het een mogelijke ontwikkeling wat betreft de kosten voor de
VRNL.

Inderdaad een tikfout. Het juiste bedrag is 107.923. Op pagina 132 staat dat de
bijdrage aan de RUD € 232.000,- is. Dit is een verkeerde omschrijving. Het bedrag
op pagina 132 is een budget van € 232.000,- dat wordt overgeheveld. Van dit
budget wordt de bijdrage RUDLN (€ 107.923,-) betaald.
De bestuursinformatiebrieven van Omnibuzz worden beoordeeld op relevantie voor
de raad. De raad wordt vervolgens, zoals gebruikelijk, over relevante
onderwerpen geïnformeerd via raadsinformatiebrieven van het college.
Het betreft de reguliere bijdrage aan BsGW o.b.v. de begroting 2021 BsGW.
Hier is geen exacte inschatting van te geven. Jaarlijks is € 10.000,- in de begroting
opgenomen i.v.m. mutatiesignalering. Voor de regieportal in de beheer fase is een
voorlopige inschatting van € 12.400,- gegeven hier is nog geen rekening mee
gehouden.
Ja, voor de directe ondersteuning van de bedrijfsvoering en diensten
(burgerzaken, vergunningen etc.) beheert de gemeente Weert zelf de applicaties.
ICT NML beheert de ICT infrastructuur en de standaard kantoorautomatisering
(werkplekken en MS office).
Wij werken samen in de regio met gemeente Venlo, Venray, en Roermond voor het
beleid van RMC. Verder hebben wij samenwerkingsovereenkomsten voor
gemeente Nederweert en Leudal. Voor Nederweert voeren wij de Leerplicht en
RMC taken uit en bij Leudal doen zij dit zelf in samenwerking met ons.
Bodemzorg Limburg zal met ingang van de begroting 2022 weer deel uitmaken
van de paragraaf Verbonden partijen.
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109 Voor alle duidelijkheid: er is een
risicobuffer bouwgrondexploitaties 11.5 en een
voorziening verliesgevende grondexploitaties
16.8. Klopt dit en zo ja, wat is het verschil?

111 Is Weert eigenaar en gebruiker van
sportmaterialen en binnenzijde
binnensportaccommodaties? Eigenaar kan ik
me indenken, maar als gebruiker? Hoe
moet ik dat zien? Laatste paragraaf.
112 Toename energiekosten 30% agv
ongunstige aanbesteding? Hoe kan dit?
Gemiddelde Nederlander wordt elk jaar
geadviseerd over te stappen en betaalt minder.
Klopt passage?
113 Taakveld Sportacc: lastenstijging 1,2 mln.
door verandering taakveld. Waar minder te
zien?
Inkomsten uit verhuur sportacc’s lager, 150.
Reden? In 2020 corona? Maar 2021? En
vergoeding vanuit Rijk voor gederfde
huurontvangsten?

Opbrengst verkoop Kwintet?
Verschuiving taakvelden steeds binnen een
programma?

Klopt inderdaad. De begroting en verslagleggingsregels van de commissie BBV
verplichten ons, om bij verlieslatende grondexploitaties de toekomstige verliezen
aan de vóórkant af te dekken middels een verliesvoorziening ter grootte van het
voorziene verlies. Per 1-1-2020 bedraagt de verliesvoorziening € 16,8 mln. Deze
toekomstige verliezen zijn bepaald op basis van de informatie over bijvoorbeeld
mogelijke VON-prijzen, civieltechnische kostenramingen die we nú voorhanden
hebben. Met de kennis van nu hebben we dit bedrag nodig om de toekomstige
verliezen af te dekken.
Daarnaast hebben we een risicobuffer waarin mogelijke risico’s die zich kunnen
voordoen binnen de grondexploitatieprojecten zijn gekwantificeerd. Bijvoorbeeld
het risico dat de VON-prijzen dalen en grondverkopen langer duren als gevolg van
een onzekere situatie op de woningmarkt, of tegenvallers bij de te maken civiele
kosten.
De sporthal wordt als complete voorziening verhuurd, inclusief de faciliteiten als
sportmaterialen. De losse en vaste sportmaterialen behoren ook tot deze faciliteit
en zijn inbegrepen in de huurprijs. Onderhoud, reparatie en vervanging komen dan
voor rekening van de gemeente als verhuurder.
De aanbesteding van de energiekosten loopt via het inkoopbureau.
Als gemeente moeten we gezien de grote afname aanbesteden. De kosten van een
jaarlijkse aanbesteding wegen niet op tegen een eventueel nadeel van het
afsluiten van een meerjarig contract. Het inkoopbureau neemt in de aanbesteding
ook buurgemeenten mee. Dit geeft voordelen in de afname marges.
Op programma 9 is dit verrekend met de reserve onderhoud (MJOP).

De afgelopen jaren is meerjarig te veel aan huurinkomsten uit sport in de
begroting opgenomen. Jaarlijks zijn deze gemiste opbrengsten tegen de
meevallende lasten binnen het taakveld weggestreept kunnen worden. in 2021 is
een zogenaamde o-begroting methode gehanteerd. Er is op basis van realiteit
begroot.
De tegemoetkoming huurderving op sport zal naar verwachting in 2020 worden
afgewikkeld. Voor zo ver nu bekend is er geen regeling voor 2021.
De tabel geeft een analyse op het verschil tussen de begroting 2020 en 2021. In
2020 is een incidentele baat begroot en gerealiseerd vanwege de verkoop van het
Kwintet.
De verschuiving is niet alleen binnen de programma’s. De grootste verschuiving
heeft te maken met een andere wijze van begroten van de onderhoudskosten
gelinkt aan het meerjarig onderhoudsplan. Vanaf 2021 worden de
onderhoudskosten op taakveldniveau op diverse programma’s begroot.
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59
60

61

121 Is meerjarenperspectief voorzichtig
opgesteld? Hoe realistisch?
122 Is/was knelpuntenbudget personeel 2018
structureel of incidenteel?
127 Routeplanner cultuur tot eind 2020, 130. p
jr. Lasten 118. lager? Dan toch 130. lager?

Meerjarenperspectief is net als de gehele begroting realistisch, optimistisch
opgesteld.
€ 1.677.000,- structureel en € 666.000,- incidenteel. De groei van formatie is
enkel op het structurele budget.
Nee, want in 2021 is nog een bedrag geraamd van € 12.500,- voor de
popcoördinator (kosten lopen nog gedeelte van 2021 door, t.l.v. de algemene
reserve). Het verschil is daardoor € 130.000,- minus € 12.500,- = € 117.500,(afgerond € 118.000,-).

129 Lasten Samenkracht en Burgerparticipatie
916. lager bij meer focus hierop? Klopt dit?

Het verschil tussen de lasten 2021 en 2020 op dit taakveld wordt vooral
veroorzaakt door:
•
eenmalige lasten die in 2020 waren geraamd en in 2021 niet meer.
Voorbeelden hiervan zijn het transformatiebudget jeugd van het rijk (raming 2020
€ 492.000,-) en het budget voor innovatie en transformatie sociaal domein
(raming 2020 € 500.000,-). Dit zijn overigens budgettair neutrale verschillen
omdat er bedragen via het gemeentefonds hiervoor beschikbaar zijn gesteld dan
wel aanwending van reserves heeft plaatsgevonden.
•
er hebben verschuivingen binnen taakvelden van dit programma
plaatsgevonden (deze zijn ook budgettair neutraal).
•
in 2021 zijn interne verrekeningen tussen taakvelden vervallen als gevolg
van het loslaten van de neutraliteit binnen jeugd, Wmo nieuwe taken en
participatie algemeen (deze verschillen zijn ook budgettair neutraal).
Zoals aangegeven in de tekst van de begroting “Naar verwachting zal het
uitkeringsbestand in 2021 toenemen met 9 procent.”
Dat is correct. Openbaar groen zit in prg 05 (blz. 127)

Stijging uitkeringsbestand met 9%. In #?
62

132 Budget bestrijding eikenprocessierups
132. van Volksgezondheid naar Openbaar
groen.
Budget neutraal. Verschuiving naar ander
programma?
Verschuiving combinatiefuncties tussen
programma’s? Is reserve volledig benut?

Klopt getal bijdrage RUD? In ARGB 2020-163
en Raadsvoorstel 3 juni 2020 staat 150.607,—.
En in raadsvoorstel 23 sept jl.: 107.923,—
63
64

134 Schuiven tussen programma’s? 272.
136 Lasten uitkeringen voormalig personeel
nemen toe bij stijging # medewerkers niet

M.b.t. 1e vraag: dat klopt. M.b.t. de 2e vraag: de reserve
combinatiefunctionarissen heeft cf. de nota reserves en voorzieningen een looptijd
tot en met 2020. Na de mutaties in de jaarrekening 2020 is inzichtelijk of er een
eventueel restant in de reserve is. Conform de nota valt een eventueel saldo van
de reserve vrij.
In de vastgestelde begroting RUDLN is uitgegaan van een bijdrage Weert van
€ 150.607,-. Hierop heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden waarop het
bedrag is bijgesteld naar 107.923,- naar aanleiding van de ontmanteling van de
uitvoeringseenheid.
Niet duidelijk wat hier de vraag is.
Jawel, deze medewerkers zijn zeker uit dienst maar de uitkeringslasten van WW
komen ten laste van de gemeente op grond van het eigen risicodragerschap.
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actief werkzaam? Zijn deze niet uit dienst?
Waarom is vervallen AZC last neutraal

Prio 6: -20 voor dynamisch legen
parkeerautomaten? Reden negatief

65

Prio 9: zakenblad is geen netwerken. Kosten
Weert voor blad?
153 Is 8. onvoorzien nog toereikend in deze
tijd?

66

161 Optisch: tekort in 2023 en 2024?

67

162 Actueel totaaloverzicht subsidies
beschikbaar?

68

Diverse plannen m.b.t. onderhoud en beheer
lopen tot en met 2021. Daarna kosten
stijgingen?
Hiermee rekening gehouden/te houden vanaf
2022?
Inschatting te ontvangen dividenden?
Overzicht 2018, 2019, 2020 tot en met 2024?

69

Momenteel ontvangt de gemeente Weert via het Gemeentefonds/ algemene
uitkering een decentralisatie-uitkering ‘Jeugdhulp AZC’. Hier staan ook lasten
tegenover. In de raming van het Gemeentefonds 2021 en verder is deze
decentralisatie-uitkering nog opgenomen terwijl de lasten, nu het AZC gesloten is,
komen te vervallen. Daarom is hiervoor een stelpost opgenomen, zodat – zodra de
decentralisatie-uitkering komt te vervallen dit geen financiële consequenties heeft
voor de gemeente. De stelpost vervalt dan ook (dus neutraal).
In totaal is prioriteit 6 € 40.000,-. Het bedrag van € - 20.000,- betreft budget wat
al beschikbaar is doordat sinds 2020 dynamisch in plaats van periodiek de
parkeerautomaten in parkeergarages en op straat worden geledigd. Dit levert
jaarlijks een besparing op van € 20.000,-. De extra last voor de begroting is dus
€ 20.000.,Weert koopt 4 pagina’s in voor het informeren van ondernemers. Dit kost jaarlijks
€ 11.000,-.
Gezien het beperkte gebruik van deze post in het verleden wordt het geraamde
bedrag laag gehouden. Als er toch meer onvoorziene uitgaven zijn komen deze ten
laste van het begrotingssaldo.
Systeemtechnisch wordt een positief saldo met een min teken weergegeven. In de
presentatie in het boekwerk wordt dit normaal gesproken aangepast zodat een
positief saldo ook als een positief bedrag wordt weergegeven. Bij deze tabel is dit
abusievelijk niet aangepast.
Jaarlijks wordt er een subsidieregister gemaakt en gepubliceerd op de
gemeentewebsite. Het register geeft een totaalbeeld van alle subsidie die
gedurende een kalenderjaar zijn verstrekt. Het voorlopige register over het
kalenderjaar 2020 zal omstreeks 16 oktober op de gemeentewebsite worden
gepubliceerd.
Dat is mogelijk. Waar we het verwachten wordt rekening gehouden met
indexering, maar effecten van aanbestedingen in de toekomst kennen we nog niet.

Het dividend van Enexis over 2017 t/m 2019 heeft inclusief dividendbelasting
respectievelijk € 77.479,-, € 91.360-, € 78.535,- bedragen. In de begroting is
2021-2024 is € 56.025,- op basis van het advies van GS aangehouden. Het
dividend van de BNG bedroeg over 2017 en 2018 respectievelijk € 104.689,- en
€ 117.930,-. Het te verwachten dividend voor 2019 bedraagt € 52.551,-. Dit
bedrag is ook conform advies van GS aangehouden in de begroting 2021-2024.
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70

Inschatting stijging kosten GR’n?

Alle inschattingen zijn gebaseerd op de laatste begrotingen van GR'n.

71

Redenen schuiven tussen programma’s en
taakvelden?

De organisatie heeft de afgelopen maanden veel energie gestoken in het opnieuw
opbouwen en onderbouwen van de begroting. Daarbij is ook de structuur opnieuw
opgebouwd en zijn toerekeningen aan bijvoorbeeld taakvelden beoordeeld en
aangepast. Hoewel dit voor de toekomst analyses beter gaat maken, bemoeilijkt
het de analyse van de verschillen tussen de cijfers 2021 en 2020. Voor het
onderdeel vastgoed wordt verwezen naar de beantwoording van de vragen over
pagina 113.

72

Is inzichtelijk te maken wat de
personeelskosten per programma zijn?
Is per programma inzichtelijk te maken wat
een gemeente wettelijk verplicht is te doen?
Het gaat m.n. om programma’s 5 en 6.
D66

Ja, zie bijlage 1.

74

Inleiding. Het loslaten van de budgettaire
neutraliteit Sociaal Domein zorgt voor een gat
in de exploitatie. De centrale uitkeringen zijn
onvoldoende voor de decentrale uitgaven. Blijft
het inzichtelijk welk bedrag de gemeente
ontvangt en uitgeeft voor Jeugd, WMO en
Participatie?

Wat de gemeente denkt uit te gaan geven voor jeugd, Wmo en participatie is
inzichtelijk via de ramingen die in de conceptbegroting 2021 hiervoor zijn
opgenomen. Het bedrag dat de gemeente ontvangt via de algemene uitkering
wordt niet afzonderlijk op de betreffende taakvelden inzichtelijk gemaakt. Als je dit
als gemeente toch wil weten moet je dit zelf berekenen o.b.v. aantallen en
maatstaven. Het is daarmee een eigen berekening, met op onderdelen eigen
interpretaties en schattingen.

75

Inleiding. Hoe komt het dat er geen apart
hoofdstuk voor trends en ontwikkelingen is
opgenomen? Graag een nadere toelichting.

Omdat de begroting beleidsarm is en geen ruimte bevat voor nieuwe initiatieven is
er voor gekozen om geen apart hoofdstuk te wijden aan de trends en
ontwikkelingen.

76

Programma 1 Openbare orde en veiligheid. De
crisisbeheersing en brandweer valt in 2021
hoger uit. Waar zit deze stijging in?

77

Programma 1 Openbare orde en veiligheid.
Wanneer is de evaluatie van het IVP voorzien?
Programma 1 Openbare orde en veiligheid.
Zijn er geen aandachtpunten bij openbare orde
en veiligheid?
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Pagina 14 noemt het resultaat het verminderen

Deze stijging wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijging en door het programma
brandweerzorg 2020-2023, jaarschijf 2021. Om een verantwoorde mate van
paraatheid van de brandweer te garanderen is een extra investering nodig in met
name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen.
Bij het aanleveren van het IVP 2023 – 2026 wordt in het 4e kwartaal van 2022
tevens de evaluatie van het huidige IVP aangeleverd.
Alle aandachtspunten zijn reeds verwerkt in het integrale veiligheidsbeleidsplan.
Daarbij zijn specifieke thema’s/onderwerpen in verwerkt, waar de nadruk op ligt,
opgenomen als speerpunten.
Zie ook de beantwoording bij vraag 2. 2020 is in onze optiek geen reële situatie.
De cijfers van 2021 vergelijken met 2019 is dan inderdaad betrouwbaarder. In
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Ja, dat kan.
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van 5% ernstige verkeersongevallen t.o.v.
2020. In de tussenrapportage is opgenomen
dat resultaat wordt bijgesteld en niet reëel
meetbaar is. Moet het cijfer 2021 dan niet
vergeleken worden met 2019?
Welke risico of risico’s zijn er bij het
opschorten van de vervanging VRI kruising
Roermondseweg?
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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
€50.000,00 aan citymarketing gedaan?
Programma 6 Inkomen en participatie. Op
pagina 40 beleidsindicatoren lopende reintegratie trajecten. Wat is de verklaring voor
het grote verschil tussen Weert en Limburg
aan lopende re-integratietrajecten?
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Programma 7 Volksgezondheid en milieu. Wat
is de verklaring van de hogere omvang aan kg
afval per inwoner in Weert t.o.v. Limburg.
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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?

2019 waren er 29 ernstige slachtoffers. Uitgaande van een vermindering van 5%
per jaar resulteert dit in een doelstelling van niet meer dan 25 ernstige
verkeerslachtoffers voor 2021.
Het doorschuiven van de vervanging van de VRI op de Roermondseweg heeft geen
relatie met het aantal ongevallen. Immers de VRI voldoet nog steeds aan de
wettelijke eisen. Wel is het nog een starre regeling. De nieuwe VRI wordt een
voertuigafhankelijke regeling. Hierdoor wordt de capaciteit op het kruispunt t.z.t.
beter benut. Er is nu op dit moment geen sprake van een opschorting, deze staat
pas voor 2022 in de begroting maar wel bewust nu al opgenomen. Zie ook de
relatie met de vraag van de VVD inzake VRI Kazernelaan. Dit soort installaties
hebben een functionele levensduur en dienen dan gewoon vervangen te worden.
Uitstel is dan ook niet meer mogelijk. Na dit jaar is de uiterste vervangingstermijn
bereikt want dan komt de (technische) functionaliteit in gevaar.
Antwoord volgt.

Het is altijd lastig om verklaringen te geven over dit soort indicatoren. De
verklaring voor het grote verschil tussen Weert en Limburg is waarschijnlijk dat
iedereen die kan re-integreren en werken een traject krijgt bij Werk.Kom,
Toekomst & Arbeid of een maatwerktraject bij een andere aanbieder. Naast de reintegratietrajecten hebben we ook veel sociale activeringstrajecten bij Werk.Kom.
Conform de wet- en regelgeving worden de sociale activeringstrajecten als een reintegratietraject geregistreerd. Daarnaast krijgt iedere statushouder vanaf dag 1
een geïntegreerd traject bij Werk.Kom.
Op dit moment loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden om invloed uit te
oefenen binnen het afvalbeleid met oog op de stijgende afvalstoffenheffing en de
hoeveelheid bijplaatsingen in de openbare ruimte. De hoeveelheid restafval is één
van de onderdelen waar naar gekeken gaat worden in dit onderzoek, maar ook
naar wat er met de verschillende afvalstromen gedaan wordt nadat het is
ingezameld. Het beleid van de gemeente Weert heeft zich bewust niet alleen
gericht op de hoeveelheid restafval aangezien het restafval nog wordt
nagescheiden. De Raad heeft een toelichting gekregen op dit beleid op 15 april
2020. Een concreet antwoord is op dit moment nog niet te geven.
Antwoord volgt.
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Vastgoed (pag. 111) Wat betekent aardgasvrijproof? Welke concrete plannen zijn hier al
voor?

85

De overhead zal ook in 2021 een grote
kostenpost zijn. Zo valt de ICT t.o.v. 2020 een
stuk hoger uit? Hoe komt het dat deze
jaarlijkse stijgingen zo fors zijn?
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Risicoanalyse. Er wordt gesproken over overige
risico’s naast de 10 grootste risico’s. Deze
overige risico’s vormen samen een risico van
5131600 euro. Waar bestaan deze overige
risico’s uit?

Aardgasvrij proof betekent in deze context een maximale isolatie van de schil (dak,
muren en vloer) van de accommodaties.
Zoals gesteld gaat hiervoor worden aangesloten bij de natuurlijke
onderhoudsmomenten. Hiervoor moeten middelen beschikbaar worden gesteld.
Wanneer de beschikbare middelen bekend zijn kan een concreet plan van aanpak
worden opgesteld.
De totale stijging van de overhead is 3%. De ICT component daarin is wat hoger
als gevolg van het niet meer kunnen activeren en afschrijven van het Masterplan
digitalisering. Bovendien is de toerekening, zoals in de toelichting geschreven,
wellicht niet helemaal vergelijkbaar als gevolg van het opnieuw opbouwen van de
begroting.
Minimaal 2x keer per jaar vindt binnen de vakafdelingen een risico-identificatie
plaats. Dit betreft periodiek overleg tussen experts uit de verschillende
vakgebieden die kennis, data en praktijkervaringen met elkaar delen. Uit deze
overleggen komt een actueel overzicht van risico’s voort waaraan al dan niet een
financieel risico wordt gekoppeld. De optelsom van deze financiële risico’s is de
basis voor de benodigde weerstandscapaciteit. Op dit moment betreffen dit 51
risico’s die een totale som van € 24.101.600,- vertegenwoordigen. Van deze som
rapporteren wij de 10 grootste financiële risico’s compleet in de tabel (de top10).
De groep Overige Risico’s betreft de overige 41 risico’s die een onderdeel uitmaken
van de totale benodigde weerstandscapaciteit. Deze vertegenwoordigen samen een
benodigde capaciteit van € 5.131.600,-.
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