Vragen en antwoorden gecombineerde commissievergadering 22 april 2020
Agendapunt 12: Stimuleringsregeling afkoppelen Hemelwater gemeente Weert
CDA
Vraag
Waar is het evaluatiedocument waar de evaluatie in is opgenomen, waarover wordt gesproken in
beslispunt 1 van het raadsvoorstel?
Antwoord
Deze wordt alsnog toegevoegd.
Vraag
Waarom is de evaluatie (zoals vastgesteld in het raadsvoorstel d.d. 29 maart 2017) niet eerder
voorgelegd aan de raad?
Antwoord
In de commissie- en raadsvergadering is in het verleden, toen de subsidieregeling al in werking
was getreden, wel over de stand van zaken gesproken bij behandeling van een ander onderwerp.
Op basis daarvan is een afkoppeladviseur aangesteld.
Vraag
Welk bedrag in 2019 uitgekeerd aan subsidies voor afkoppeling, groene gevels en groene daken en
hoeveel m2 verhard oppervlak is daarmee afgekoppeld?
Antwoord
Afkoppelen verhard oppervlak:
o 1.974,5 m2
o € 17.928,Aanleg groen dak:
o 80 m2
o € 989,Vraag
Hoe passen groene daken en groene gevels in ‘de geest’ van de regeling van 2017?
Antwoord
Het zijn twee verschillende regelingen die we hebben gecombineerd tot één regeling. Beiden gaan
over het tegengaan van verhard oppervlak en het stimuleren van vergroening. We voorkomen
droogte overlast, we doen iets tegens hittestress en we verlagen hiermee wateroverlast.
Vraag
Hoe wordt de adviseur voor aanvragers bekostigd naast de €5.000 aan overhead uit de regeling?
Antwoord
De salariskosten van de afkoppeladviseur komen ten laste van de gesloten financiering riolering.
Vraag
Zijn er nog andere kosten die geboekt (zouden moeten) worden op de €5.000,- die voor overhead
beschikbaar is?
Antwoord
Nee.
Vraag
Waarom voert het college een regeling in die een regeling/verordening welke door de raad is
vastgesteld moet vervangen voordat de raad deze regeling/verordening heeft ingetrokken?
Antwoord
Het betreft een uitvoeringsregeling en geen verordening zoals eerder is gesteld en daarvan ligt de
bevoegdheid bij het college.

Vraag
Had het college op 9 juli 2019 de bevoegdheid om een verordening vast te stellen?
Antwoord
Ja, het betreft een uitvoeringsregeling. Zie vorig antwoord.
Vraag
Wat zijn in de in maart door het college vastgestelde regeling de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de regeling van 9 juli 2019?
Antwoord
Dat bedrijven ook gebruik kunnen maken van de regeling, dus oppervlakken groter dan 200m2
komen nu ook in aanmerking voor de regeling.
Vraag
Wat is “horizontaal gemeten” (bij een niet horizontaal oppervlak)?
Antwoord
Bij daken geldt horizontaal gemeten. Voor muren geldt verticaal gemeten.

