Vragen raad en commissies begroting 2022
Nr.

Omschrijving
Vragen Raadsleden
13 oktober 2021
VVD
P 7 Totaal budget prof instellingen, vrijwilligers org.

Antwoord

2
3

P 9 L/B in 2023 fors lager?
P 23 1,2 mln Weert. Voor onderz en realisatie? Wie
resterende 0,9 mln.?

4

P33 Revitaliseringswerkzaamheden? Houdt in?

5

P 47 Bomenplan Prov. Limburg naast 720 bomen
Weert?
P 68 Normalisering opleiding en vorming tot 1,8% van
loonsom. Wordt € 601.000, -. Dan totaal loonsom
Weert ca € 33,4 mln.?
P 71 Inschatting gevolgen leges Omgevingswet

Volgt.
Resterende 0,9 mln. zijn voor rekening van de gemeente Nederweert. De
verdeling tussen Weert en Nederweert komt uit de QuickScan die in 2019
is opgesteld. Deel Weert is omvangrijker (Helmondseweg) dan deel
Nederweert. Vandaar verschil tussen 1,2 mln. en 0,9 mln.
De herinrichting van de openbare ruimte van sportpark Boshoven en de
renovatie van de voetbalvelden op sportpark Boshoven
Volgt.

1

6
7

8
9

P 72 Waarom parkeerbelasting gelijk gehouden en
toeristen stijgend?
P 72 Waarom is Rioolheffing op 0% gezet terwijl
minimaal prijsindex nodig is? Staat ook in eerder
raadsvoorstel

Volgt.

Volgt.
We weten de gevolgen nu nog niet zoals aangeven in de tekst van de
begroting. Pas als er meer zicht is op de inhoud van de omgevingsvisie
en de daarin te maken keuzes kunnen we hier iets over zeggen. Dit is
medio 2022 pas aan de orde.
Parkeerbelasting wordt niet geïndexeerd omdat je op ronde tarieven
moet blijven
Volgt.

1

Nr.
10

Omschrijving
P 76 Afvalstoffenheffing: Totaal kosten 6765 vs 6527
pg 72?

Antwoord
De tabel op p.72 klopt niet. Bedragen zijn uit Begroting 2021 blijven
staan. De tabel wordt als volgt:

11

P 89 103,18% vs 98,78% pg 90?
Bij Belastingcapaciteit Weert boven gemidd, op pg 71
net onder? En klopt % 103,18 vs pg 90 98,78%
Belastingcapaciteit: woonlasten liggen dicht bij
landelijk gemiddelde? Zie ook opmerking bij pg 89
hierover.

Op pagina 89 is helaas het verkeerde grafiekje opgenomen. Dit had het
grafiekje hieronder moeten zijn:

Het kengetal belastingcapaciteit van 98,78% op pagina 90 klopt wel. De
hoogte van het kengetal geeft aan dat Weert net onder het landelijk
gemiddelde blijft zoals is aangegeven op pagina 71.
12

P94 GRP 2017-2021 met twee jaar verlengd. Elders in
B2022 2020-2027, zie pg 126

Volgt.

2

Nr.
13

14

15

16

17

18

Omschrijving
Bij Verbonden partijen va pg 106 sluiten bedragen EV
en VV bij balansdata niet altijd aan bij bijv. J2020 en
B2021. Raad neemt hier toch geen besluit over bij
vaststellen B2022?
P 108 Impact lage rente negatief? Wat zijn opkomende
stoffen?
P 119 Bodemzorg Limburg niet opgenomen? €
12.500,-

14 oktober 2021
DUS Weert
P 8: De besparing op de onverharde wegen in het
buitengebied (€ 45.000,-) kan die voor andere
doeleinden in het openbaar gebied worden ingezet.
Bijvoorbeeld beter groenonderhoud of vervanging.
P 8: Waaruit bestaat de bezuiniging op het Gemeente
Nieuws (€ 25.000,-) onder overige?

P 8: armoedebeleid
* hoeveel mensen maken gebruik van de CZMregeling?
* wat wordt er per verzekerde door de gemeente
bijgedragen, m.a.w. hoeveel betaald de verzekerde
zelf?
* hoe ziet de vermogenstoets eruit, m.a.w. Bij welk
vermogen vervalt de deelname aan de CZM?

Antwoord
De raad neemt hier geen besluit over. De bedragen EV en VV worden uit
de jaarrekeningen en begrotingen van de betreffende verbonden partij
gehaald. Bij de begrotingen 2021 zijn de jaarcijfers 2020 nog niet
bekend, waardoor er geen aansluiting is tussen deze 2 documenten.
Als de rente laag is, is de uit te keren rente/ dividend ook laag.
Met opkomende stoffen bedoelt WML stoffen die door het afvalwater in de
Maas terecht komen. Hoe schoner de Maas hoe minder stoffen er in de
drinkwaterzuivering uitgehaald hoeven te worden.
Bodemzorg Limburg is niet opgenomen in de paragraaf Verbonden
partijen omdat deze organisatie niet behoort tot de groep verbonden
partijen en samenwerkingsverbanden waarover volgens de BBV
gerapporteerd dient te worden. De gemeente Weert betaalt geen
jaarlijkse bijdrage aan deze organisatie.

Volgt.

Deze bezuiniging van € 25.000,- bestaat uit het niet meer maandelijks
publiceren van de Gemeentewijzer in Weert Magazine (standaard twee
pagina’s). De behoefte aan actualiteit van gepubliceerde informatie sluit
niet meer aan bij de maandelijkse verschijning van de Gemeentewijzer.
Bovendien is sinds 1.1.2021 de deadline voor aanleveren van informatie
bij Weert Magazine aangepast, daardoor moet informatie voor de
Gemeentewijzer nog eerder dan voorheen worden aangeleverd. De
nieuwswaarde is daarmee sterk afgenomen en de Gemeentewijzer
daarmee een duur communicatiemiddel om inwoners te informeren.
2650 personen
We betalen afhankelijk van de soort aanvullende verzekering een
bijdrage € 15,- of € 20,- per maand. De kosten voor de deelnemers
variëren van € 151,50 tot € 164,26 per maand.
Er wordt aansluiting gezocht bij de vermogensgrenzen zoals we die
kennen vanuit de Participatiewet namelijk:
Alleenstaande € 6.295, Alleenstaande ouder/ gehuwden € 12.590, Het vermogen is de waarde van alle bezittingen verminderd met de
aanwezige schulden. Ook de bezittingen van de partner en kinderen tot

3

Nr.

Omschrijving

Antwoord
18 jaar tellen mee. Denk hierbij aan al het geld op bank- en
spaarrekeningen, contant geld, lijfrentepolissen, koopsompolissen,
aandelen, auto e.d. De waarde van de eigen woning telt hierbij niet mee.

19

P 8/9: Klopt het dat de verhoging van de
parkeergelden een structureel karakter krijgt.
Waarom kiest u voor deze optie?

Ja. Dat klopt.

20

21

22

23

Vanuit de opdracht om te komen tot een structureel sluitende begroting.

De passantenhaven is al een aantal jaren vrij van
liggeld en andere kosten. Vanaf 2022 weer liggelden
gaan heffen en opnieuw een havenmeester die tevens
het onderhoud van de openbare ruimte tot
taakverdeling heeft, aanstellen. Wat zijn dan de
kosten?
P15: -Graag uitleg over de streefwaarde om in 2023
totaal 4000 woningen te hebben met minimaal een B
label terwijl dit in 2022 staat op 2000 woningen. Met
andere woorden: Hoe denkt u deze streefwaarde te
realiseren?

Volgt.

-Weert is energieneutraal in 2040 staat genoemd op
p15. Zowel in de raad als door de wethouders is de
afgelopen tijd gemeld dat dit een streven is en geen
dogma. Bent u bereid het woordje 'streven' in de tekst
van de begroting op te nemen?

Volgt.

P25: -Om de positionering van Weert via citymarketing
tot een succes te maken is het van belang dat de
gemeente schoon, heel en veilig is en blijft. Kan dit
binnen de huidige budgetten worden gerealiseerd met
inachtneming van de voorgestelde bezuiniging op het
openbaar gebied (p7)?

Volgt.

-Het programma economie en promotie bevat geen
middelen voor activiteiten/evenementen in de
binnenstad. Gaat de gemeente nog middelen
beschikbaar stellen hiervoor?

Volgt.

P26: Wat wordt bedoeld met een -werkendecitymarketingorganisatie?

Volgt.

Volgt.
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Nr.
24

25

26

27
28
29

Omschrijving
P27: -BIZ vastgoed bestaat niet meer. Welke invloed
gaat dit hebben op de winkelleegstand in Weert?

Antwoord
Volgt.

Hoe hoog was de bijdrage van BIZ-vastgoed en welke
invloed heeft de beëindiging op de ontwikkeling van
citymarketing?

Volgt.

P29: Het is blijkbaar moeilijk om nieuwe
onderwijsvormen te stimuleren. Er zijn te weinig
aanvragen. Is het te overwegen om te stoppen met
deze regeling?
P33: Kunt u enkele concrete voorbeelden geven van
de resultaten en de toegevoegde waarde van
Stadslab0495?
Hoeveel geld is hiermee gemoeid? De tekst op pagina
33 is namelijk nogal abstract geformuleerd.

Volgt.

P 26: Wat zijn de concrete resultaten van het
bedrijvenloket? En waaruit bestaan de lasten en
waaruit de baten?
P 35: Specificatie van de post openbaar groen en
openluchtrecreatie (lasten)?
P 41: Zelfredzaamheid en dan met name “een tegen
eenzaamheid”. Kunt u een definitie geven van
eenzaamheid?

Volgt.

In hoeverre is onderzocht of het actieprogramma
daadwerkelijk aansluit bij eenzaamheid of bij
activiteiten voor ouderen?
In hoeverre wordt de eenzaamheid hiermee aangepakt
en is er zicht op verborgen eenzaamheid.

Volgt.
Volgt.

Volgt.
Op 13 april 2021 heeft het college van B&W de notitie “Aanpak
eenzaamheid gemeente Weert 2021 – 2024” (TILS 16668) vastgesteld.
De notitie start met een definitie van eenzaamheid: “Eenzaamheid is het
subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan
(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal
contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst.
Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft
bij de wensen.”
De aanpak in Weert is tot stand gekomen in samenwerking met de
partnerorganisaties uit het netwerk Gezond Samen Leven: Land van
Horne, Meditta, SJG, Vincent van Gogh (VvG), Burgerkracht Limburg, CZ,
Wonen Limburg en Punt Welzijn. Uit dit netwerk is een Kernteam
gevormd (aangevuld met AMW de Senioren Koepel Weert) dat het
actieprogramma aanstuurt. Het Kernteam komt periodiek bij elkaar. De
aanwezige kennis en ervaring bij de professionals in het Kernteam biedt
voldoende waarborg dat de acties aansluiten op onze doelstelling: het
bestrijden van eenzaamheid in al zijn vormen.
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Nr.

Omschrijving
Wat zijn de kosten?

30

Armoedebeleid “niemand in Weert leeft of groeit op in
armoede”.
Hoe is dit te rijmen met de verwachting van
toenemende energiearmoede?

31

P 42: Verwacht u meer aanvragen in het kader van
WMO-maatwerk?
Waar is dit op gebaseerd?

32

P 44: Lopende re-integratievoorzieningen.
Waarom is deze waarde in Weert zoveel hoger dan het
gemiddelde in Limburg?

Antwoord
De kosten. De partners uit het netwerk GSL hebben het thema
‘eenzaamheid’ tot speerpunt benoemd in hun streven om de
gezondheidsbeleving van inwoners in Midden Limburg West te vergroten.
Ook hebben ze zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma één
tegen eenzaamheid. De partners dragen hun eigen kosten. Punt Welzijn
is trekker van het project. Zo is in de uitvoeringsovereenkomst met de
gemeente Weert en Punt Welzijn het bestrijden en voorkomen van
eenzaamheid onderdeel geworden van hun reguliere diensten.
Aanvullend heeft de gemeente Weert een bedrag van € 123.366, ontvangen voor het bestrijden van een eenzaamheid bij ouderen als
gevolg van de coronacrisis. De inzet van deze middelen wordt mede
afgestemd op de activiteiten vanuit het Kernteam. Zo is een bedrag van €
7.000, - gesubsidieerd aan KBO Limburg in het kader van hun project om
‘achter de voordeur te komen’ en zo de verborgen eenzaamheid te
kunnen bestrijden.
De energiearmoede heeft onze aandacht. Zo komt er een energiefonds,
waar mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum
gebruik van kunnen maken. Mensen nemen via Weert Energie duurzame
zonne-energie af, zonder investering aan de voorkant en met een
jaarlijkse tegemoetkoming van € 150,-.
Dit energiefonds is een eerste voorbeeld. Er wordt nog verder gekeken
hoe mensen met een laag inkomen mee te nemen in de energietransitie.
Volgt.
Volgt.
De verklaring voor het grote verschil tussen Weert en Limburg is 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 re-integratietrajecten hebben we ook veel sociale
activeringstrajecten bij Werk.Kom. Conform de wet- en regelgeving
worden de sociale activeringstrajecten als een re-integratietraject
geregistreerd. Daarnaast krijgt iedere statushouder vanaf dag 1 een
geïntegreerd traject bij Werk.Kom.
Daarnaast heeft dit te maken met de manier waarop er wordt
geregistreerd in het systeem. Aan een trajectplan van een
uitkeringsgerechtigde kunnen meerdere voorzieningen gekoppeld zijn.
Het doel is om de inzet van voorzieningen overzichtelijk te houden en de
resultaten van de acties te monitoren. Om zicht te krijgen waar de
verschillen zitten met andere Limburgse gemeenten zouden we verder
onderzoek moeten doen. Mogelijk wordt er in Weert meer en/of
uitgebreider geregistreerd.
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Nr.
33

Omschrijving
P 46: Minder restafval realiseren door medewerking
van huishoudens te vragen/stimuleren.
Hoe denkt men dit te bewerkstelligen?

Antwoord
Volgt.

Denkt men na over actieve maatregelen om het
consumptiegedrag terug te dringen?

Volgt.

P 47: Kunt u de begrippen -eerlijk, kansrijk, groen- in
de het kader van de energietransitie nader duiden c.q.
betekenis geven? Met andere woorden wanneer is een
project/initiatief eerlijk, kansrijk en groen?
P 48: De energietransitie is naast een technische met
name een sociaal maatschappelijke opgave. Waarom is
deze niet genoemd bij de doelen en resultaten?
P 51: Kunt u het totale woning aantal geven en een
verdeling in hoeveel koopwoningen, hoeveel Midden
huur en hoeveel sociale huur?

Volgt.

37

P 53: Bouwen op basis van behoefte. In hoeverre is er
ruimte om nieuwe woonvormen te faciliteren
(CPO/hofjes wonen etc.).

Die ruimte is er juist en daar zijn ook plannen voor in
uitvoering/voorbereiding (zoals Waagmeesterhof, Begijnenhofstraat,
groepszorgwoning Doolhofstraat).

38

P 56: Volgens de tabel op is er een grote
demografische druk binnen de gemeente Weert.
Waaruit bestaat die druk? En wat zijn concrete acties
om die druk te verminderen?

39

De communicatie wordt drastisch vermindert t.o.v.
2021. Wat gaat u niet meer doen?

40

P 58: Optimale digitale dienstverlening.
Geldt het optimaliseren van de dienstverlening ook
voor de fysieke dienstverlening aan het loket/balie in
het stadhuis?

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.
Het verschil is € 34.000, - (afgerond). Het betreft het bedrag dat vanuit
communicatie (promotiemiddelen o.a. met Ons in Weert) is overgeheveld
naar Citymarketing (conform raadbesluit 2021).
Volgt.

34

35
36

Volgt.
Woningvoorraad per 1-1-2020: 22.948, 66% koopwoningen, 23%
woningen in bezit corporatie, 10% in bezit overige verhuurders (ook dure
huur) en 1% onbekend, cijfers per 1-1-2021 nog niet bekend. Info van
CBS, statline.
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Nr.
41

Omschrijving
P 61: Opkomstbevordering verkiezingen.
Hoe denkt men dit te bewerkstelligen?

Waaraan wijt men de steeds lager wordende opkomst
en zijn er causale verbanden?

42
43

P 67: Graag een specificatie van inhuur specifieke
deskundigen, opleiding en vorming, overige overhead.
P 77: Toenemende trend in kwijtscheldingen.
Waardoor kan dit worden verklaard of wat is hiervan
de oorzaak?

Antwoord
De gemeente Weert heeft de afgelopen verkiezingen (2018 en 2021),
naast de reguliere communicatie op de gemeentepagina’s, ook ingezet op
de sociale media. Op de reguliere gemeentepagina’s (gedrukt en
beschikbaar via weert.nl) wordt allereerst de wettelijk verplichte
informatie gedeeld. Denk daarbij aan het aanleveren van de namen voor
de kieslijsten en het oproepen van inwoners om zich te melden op het
moment dat ze geen kiespas hebben ontvangen. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan de locaties van de stembureaus, openingstijden,
toegankelijkheid etc. Via korte filmpjes en berichten op de sociale media
wordt ook visueel gemaakt hoe gemakkelijk iedereen zijn/haar stem kan
uitbrengen, waar de stembureaus zijn en waarom het belangrijk is om je
stem te laten horen.
Deze filmpjes (Facebook) zijn goed bekeken. Gemiddeld wordt een
filmpje tussen de 2000 en 3000 keer bekeken met een uitschieter van
4500 views rondom het mobiele stembureau.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 worden wederom deze
middelen gebruikt. De filmpjes worden met name ingericht om het proces
van stemmen te laten zien en het effect van ieders stem te benadrukken.
Om de inwoners van Weert nog meer bekend te maken met de
verschillende politieke partijen en hun kandidaten wordt er een
verkiezingskrant gemaakt. Hierin kunnen de verschillende partijen
zichzelf kort voorstellen en hun standpunten kenbaar maken.
De burgemeester stuurt als laatste alle jongeren die in 2022 voor het
eerst naar de stembus mogen een briefkaart met de oproep om ook
gebruik te maken van dat stemrecht.
De steeds lager wordende opkomst is niet uniek voor Weert. Deze trend
laat zich landelijk zien. De gemeenteraadsverkiezingen scoren traditioneel
gezien een lagere opkomst ten opzichte van de Tweede
Kamerverkiezingen. In Weert lag in 2018 de opkomst voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 53,9%. Landelijk lag dit gemiddelde op
54,9%.
De Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zorgde in Weert voor een
opkomst van 76%. Landelijk lag dit gemiddelde op 78,7%.
Er is geen specifieke oorzaak aan te wijzen waarom dat Weert in deze
twee voorbeelden lager heeft gescoord dan het landelijke gemiddelde.
Volgt.
Volgt.
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Nr.

Omschrijving
Zijn er agv. Corona (nog) sterkere toenames te
verwachten?

Antwoord
Volgt.

44

P 179: Tafeltje dekje subsidie € 24.200,-. Hoeveel
deelnemers zijn er nog. Specificatie van de subsidie?
P 107: Weerstandsvermogen. U geeft er de voorkeur
aan om risico's ten aanzien van de
gemeenschappelijke regelingen in de
gemeentebegroting op te nemen. Ten aanzien van de
soliditeit van de begroting is dit te verdedigen. Echter
ervan uitgaande dat GR's zelf verantwoordelijk zijn
voor hun eigen bedrijfsvoering, organisatie en
exploitatie worden de GR's dan niet in een te
comfortabele positie gebracht? Met andere woorden:
Welke instrumenten heeft u dan nog om te sturen op
een sobere en doelmatige bedrijfsvoering bij de GR's
waarin Weert participeert?

Volgt.

45

Wij achten het niet noodzakelijk dat GR-en zelf een (toereikend)
weerstandsvermogen erop nahouden.
Wij zijn van mening dat juist door dit als basis standpunt te hanteren we
vooraf beter kunnen sturen op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen
aan de GR-en op het moment dat deze hun begroting voor het volgende
jaar indienen.
Als de GR zelf geen buffer ter beschikking heeft om kostenstijgingen op
te vangen komt een dialoog tussen GR en gemeenten op gang over de
gemeentelijk bijdragen en de vraag of er andere mogelijkheden zijn om
deze op te vangen zonder dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd moet
worden.
Overigens wordt opgemerkt dat in de gemeentelijke begroting de
budgetten worden opgenomen conform de raadsbesluiten over de diverse
GR-en. Ook eventuele dekking van ontstane tekorten bij GR-en vindt
alleen plaats op basis van raadsbesluiten.

46

P 125: De lasten van het taakveld Media zijn gedaald
met € 126.000, -. Kunt u uitleggen waarom een
verlaging van de kapitaallasten leidt tot een verlaging
op dit taakveld?

Alle lasten die betrekking hebben op een taakveld worden conform de
geldende voorschriften toegerekend aan dat taakveld. Dus ook de
kapitaallasten. Aangezien in dit geval ook de lasten van het
bibliotheekgebouw op dit taakveld terecht komen, dalen de totale lasten
als er minder rentekosten worden toegerekend. Dit als gevolg van de
vermindering van de boekwaarde door de reguliere afschrijving.

47

P 125: Waaruit bestaat het Taakveld Media en wat is
het totale jaarlijkse budget?

48
49

P 143: Wat doen de Toegangsteams?
P 154: Prioriteit 6. Waarom is de uitvoering van het
project Altweerterheide doorgeschoven naar 2023?

Het taakveld media betreft de bibliotheek en de lokale omroep en omvat
naast de subsidies ook de kosten van de gebouwen zelf. Het totale
budget bedraagt € 1.549.000, - lasten en € 190.000, - baten.
Volgt.
De voorbereidingen voor het project Altweerterheide worden in 2022 cf.
de besluitvorming bij de Kadernota 2022 gestart. Gelet op de grootte van
het project en het tijdsverloop tussen start en afronding van het project
zullen de kapitaallasten naar verwachting pas in 2023 opkomen.
Kortheidshalve wordt verwezen naar bladzijde 37/38 voor een verdere
toelichting op deze prioriteit.
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Nr.

50

51

52

53
54

Omschrijving
30 oktober 2021
D66
Pagina 7
Welke organisaties vallen allemaal onder de
professionele instellingen?

Antwoord

Volgt.

Welke organisaties vallen onder
vrijwilligersorganisaties? Graag een opsomming of
verwijzing naar waar te vinden.
Wat voor organisatievorm heeft Parkmanagement?

Volgt.

PRO1
Pagina 17: Cybercrime: op welke manier wordt of met
wie wordt dit gedaan en kan worden toegelicht hoe dit
vorm krijgt?

Volgt.

Pagina 18: Zijn deze cijfers wel representatief i.v.m.
COVID? Zo nee, is er een meerjaren inzicht
beschikbaar?

De weergegeven indicatoren hebben betrekking op de voorgeschreven
set beleidsindicatoren die we in de begroting moeten opnemen op basis
van de data op de site
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-enVerantwoording. Op de site staan ook data van de afgelopen jaren.
Volgt.

PRO2
Pagina 19: Spoorverbinding Hamont -Weert. Is er
sprake van een toekomstige ontwikkeling naar
goederenvervoer op dit traject?
PRO4
Pagina 30: BBV Beleidsindicatoren waarom
verschillende jaren?
PRO5
Pagina 34: Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor:
“Er is ruimte voor experiment, talentontwikkeling en
lef” met als resultaat nieuwe culturele initiatieven
binnen kaders culturele innovatie. En aan welke
voorwaarden moet worden voldaan?

Stichting.

Zie ook 52. Het zijn cijfers uit de verplicht op te nemen indicatoren.
Volgt.
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Nr.

Omschrijving
Pagina 38: indicatoren 2016 als periode, niet
representatief voor nu? Vijf jaar oud.

Antwoord
Zie ook 52. Het zijn cijfers uit de verplicht op te nemen indicatoren.

55

Pagina 89: kengetallen: solvabiliteit gaat richting
kritisch. Wat is nodig om dit op normaal/ goed te
krijgen?
Uit welk budget worden de aankondigingsborden bij
binnenkomst van Weert betaald? Wanneer staan deze
voor vervanging gepland?

Volgt.

56

De kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving komen ten laste
van het budget “bebording”. In 2024 is de investering afgeschreven dus
dan zou vervanging aan de orde kunnen zijn. Als de borden technisch
gezien nog goed zijn kan vervanging nog uitgesteld worden.

Commissie 19 oktober 2021
57
58
59

Onderwijs achterstandenbeleid bezuiniging waar is
geld in het verleden aan uitgegeven
Nadere motivatie van noodzaak extra middelen voor
maaien bermen.
Pagina 40: Samen aan de slag. Hoeveel middelen zijn
hier nog over?

Volgt.
Volgt.
Volgt.
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