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1. 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.  

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

3. P 8:Waaruit bestaat de bezuiniging op het Gemeente Nieuws ( € 25.000) onder overige? 
4. P 8/9: Klopt het dat de verhoging van de parkeergelden een structureel karakter krijgt. 

Waarom kiest u voor deze optie? 
5. 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? 

6. 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? 
-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? 

7. 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)? 
-Het programma economie en promotie bevat geen middelen voor 
activiteiten/evenementen in de binnenstad. Gaat de gemeente nog middelen beschikbaar 
stellen hiervoor? 

8. P26: Wat wordt bedoeld met een -werkende-citymarketingorganisatie? 
9. P27: -BIZ vastgoed bestaat niet meer. Welke invloed gaat dit hebben op de winkelleegstand 

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

10. 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? 

11. 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.  

12. P 26: Wat zijn de concrete resultaten van het bedrijvenloket? En waaruit bestaan de lasten 
en waaruit de baten? 

13. P 35: Specificatie van de post openbaar groen en openlucht recreatie (lasten)? 
14. P 41: Zelfredzaamheid en dan met name “ een tegen eenzaamheid”. Kunt u een definitie 

geven van eenzaamheid? 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. Wat zijn de kosten? 

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



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

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

18. P 46: Minder restafval realiseren door medewerking van huishoudens te vragen/stimuleren. 
Hoe denkt men dit te bewerkstelligen? 
Denkt men na over actieve maatregelen om het consumptiegedrag terug te dringen? 

19. 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? 

20. P 48: De energietransitie is naast een technische met name een sociaal maatschappelijke 
opgave. Waarom is deze niet genoemd bij de doelen en resultaten? 

21. P 51: Kunt u het totale woning aantal geven en een verdeling in hoeveel koopwoningen, 
hoeveel Middenhuur en hoeveel sociale huur?  

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

23. 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? 

24. De communicatie wordt drastisch vermindert t.o.v. 2021. Wat gaat u niet meer doen? 
25. P 58: Optimale digitale dienstverlening. 

Geldt het optimaliseren van de dienstverlening ook voor de fysieke dienstverlening aan het 
loket/balie in het stadhuis? 

26. P 61: Opkomstbevordering verkiezingen. 
Hoe denkt men dit te bewerkstelligen? 
Waaraan wijt men de steeds lager wordende opkomst en zijn er causale verbanden? 

27. P 67: Graag een specificatie van inhuur specifieke deskundigen, opleiding en vorming, 
overige overhead.  

28. P 77: Toenemende trend in kwijtscheldingen. 
Waardoor kan dit worden verklaard of wat is hiervan de oorzaak? 
Zijn er agv. Corona (nog) sterkere toenames te verwachten? 

29. P 179: Tafeltje dekje subsidie € 24.200. Hoeveel deelnemers zijn er nog. Specificatie van de 
subsidie?  

30. 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? 

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

32. P 125: Waaruit bestaat het Taakveld Media en wat is het totale jaarlijkse budget? 
33. P 143: Wat doen de Toegangsteams? 
34. P 154: Prioriteit 6. Waarom is de uitvoering van het project Altweerterheide doorgeschoven 

naar 2023? 
 

 
 


