
Slotwijziging  

Vragen van de VVD (M. v.d. Bergh) en antwoorden daarop 

• Pg 6, progr 2, civieltechnische kunstwerken: is een inschatting te maken van het 
bedrag in 2022 kijkend naar tekort en prijsstijgingen materialen en menskracht? Er 
wordt verrekend met reserve, maar bedrag kan (fors) hoger zijn dan over te hevelen 
€406.450,—. 
 
Vooralsnog zijn daar geen overschrijdingen te verwachten omdat er al met bepaalde 
marges gerekend is. 
Uiteraard blijven dit ramingen en bestaat er altijd de kans dat er door diverse redenen of 
omstandigheden, toch hogere bedragen optreden. 
Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u daarover via de geëigende wegen in de P&C-
cyclus geïnformeerd inclusief de oplossingsrichting. 
 
• Progr 5, Bijdrage groen in rioleringsprojecten: over te hevelen meer dan €600.000,—. 
Is het realistisch deze werkzaamheden nog allemaal in te halen en tegen deze kosten? 
Kijkend naar de prijsstijgingen en tekort menskracht? Of is bedrag nodig om deze 
stijgingen te financieren en blijven werkzaamheden gelijk? 
 
Het is moeilijk om in de toekomst te kijken en hoe de prijsontwikkelingen en de realiteit 
er uit gaan zien. De financiële haalbaarheid van de integrale projecten is pas duidelijk op 
het moment dat aanbesteding heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de afwijking bij 
aanbesteding wordt, indien nodig, de gemeenteraad via de tussenrapportage danwel een 
separaat raadsvoorstel geïnformeerd. 
 
• Coronacompensatie lokale cultuur, over te hevelen €879.631,—: zijn deze gelden 
volledig ontvangen vanuit het Rijk? Tevens wordt aangegeven dat extra steun nodig is. 
Naast het over te hevelen bedrag en dan tlv gemeente? Wat wordt bedoeld met reguliere 
budgetten? En evt ca €107.000 van 2020 vrij laten vallen tgv saldo? 
 
Het betreft inderdaad allemaal middelen die de gemeente heeft ontvangen van het Rijk 
via de gemeentefonds-coronacompensatiepakketten. Het resterend bedrag van die 
middelen bedraagt € 879.631,-. Dit bedrag is volledig opgenomen als overheveling zodat 
het in 2022 volledig ingezet kan worden voor (nood-)steun aan de culturele sector bij 
het herstel van de coronacrisis. De reguliere budgetten cultuur in 2022 zijn volledig 
nodig voor de reguliere taken. 
 
Het bedrag ad € 879.631 is opgebouwd als volgt: 
 
-              € 172.039 overheveling van 2020 naar 2021 van het restant van de 
Gemeentefonds coronacompensatie 2020 voor cultuur. 
 
-              € 562.543 via de Gemeentefonds decembercirculaire 2020 als ‘Decentralisatie 
Cultuurmiddelen 2021’. 
 
-              € 145.049 via de Gemeentefonds septembercirculaire 2021 voor ‘Lokale 
cultuur 2021’. 
 
• Pg 7, Progr 6, bestrijden eenzaamheid onder ouderen: ook hier de vraag of het 
realistisch is deze gelden nog te besteden in 2022. Versoepelingen zijn geheel terug 
gedraaid, hoeveel activiteiten zijn straks wel te organiseren? 



 
We hebben de overtuiging dat ook in 2022 perioden van versoepelingen zullen komen 
die ons, meer dan nu,  in staat zullen stellen activiteiten te organiseren om eenzaamheid 
onder ouderen te bestrijden. Hoe langer corona ons leven blijft bepalen hoe meer 
ouderen in een isolement terecht komen en het bestrijden van hun eenzaamheid (nu en 
straks) nodig zal zijn. Een uitdaging die onder meer door de Senioren Koepel Weert 
wordt opgepakt in samenwerking met KBO Limburg en Punt Welzijn. Geen grote 
bijeenkomsten, maar een aanpak die wel kan (één op één contact stimuleren). In het 
kader van het project “Aanpak eenzaamheid Weert 2021 -2024” worden daarnaast meer 
initiatieven ontplooid om eenzaamheid tegen te gaan. Een Kerngroep met de gemeente 
en partners uit het netwerk Gezond Samen Leven komt hiervoor periodiek bij elkaar. 
Steeds weer is dit een zoektocht naar wat is nu mogelijk en wat niet. Maar bij nieuwe 
versoepelingen zullen veel mensen het isolement nog steeds voelen en zal het bestrijden 
van eenzaamheid nodig zijn. Voor 2022 zullen we als Kerngroep binnen de ruimte die 
ons wordt gegeven initiatieven blijven ontplooien om eenzaamheid te bestrijden en 
ouderen uit hun isolement te halen. De Rijksmiddelen die we daarvoor hebben 
ontvangen zullen daarom ook in 2022 zeker nodig zijn. 
 
• Progr 6, Veranderopgave Inburgering: pilot is afgelopen, acties zijn uitgevoerd. 
Waarom bedrag dan besteden aan verdere implementatie terwijl het voor de pilot was 
bedoeld? Inschatting bedrag? 
 
Het klopt dat de pilots zijn afgerond en de aanbevelingen daarvan worden meegenomen 
in het implementatietraject van de nieuwe Wet Inburgering. De resterende middelen van 
de pilots willen we inzetten voor de verdere implementatie van de Wet Inburgering. 
 
Naar aanleiding van de pilots worden er nog informatieve video’s over het proces 
inburgering opgenomen. Hierin komen mensen aan het woord (regisseur, Werk.Kom, 
COA enz.) die inburgeraars gedurende hun traject tegenkomen. De ervaring die is 
opgedaan met de pilots wordt daarin meegenomen. Het is de bedoeling om deze video’s 
als informatievoorziening toe te sturen aan nieuwkomers. 
 
Ook zal er, naar aanleiding van de ervaring die is opgedaan tijdens de pilots,  gestart 
worden met een werkcoach traineeship. Deze functie zal worden ingevuld door iemand 
uit de doelgroep statushouders. Vooral het spreken van de taal is een groot voordeel als 
het gaat om het  begeleiden van de doelgroep statushouders. De werkcoach zal 
statushouders begeleiden die bij een reguliere werkgever werken of gedetacheerd zijn. 
Ook zal de werkcoach voor mensen met 100% loonwaarde als vraagbaak gaan fungeren 
 
Verder heeft er landelijk lang een discussie gespeeld over de financiering van de 
onderwijsroute waardoor er geen stappen gezet konden worden. Inmiddels is duidelijk 
dat de onderwijsroute in 2022 nog moet worden aanbesteed en er tot die tijd sprake is 
van een overbruggingsfase. Uiterlijk voorjaar 2022 geeft het rijk duidelijkheid over 
structurele inbedding en financiering. Hierbij is ook aandacht voor reiskosten, 
betaalbaarheid voor gezinsmigranten en mogelijke juridische of financiële knelpunten. 
Het is de bedoeling dat gemeenten (waar mogelijk) inburgeraars hun opleiding in Entree 
of ISK laten afronden, totdat de onderwijsroute kan worden aangeboden. De VNG en 
onderwijskoepels maken over deze overbruggingsfase de komende weken nadere 
afspraken met het rijk. 
 
Vanwege de goede ervaring die we hebben opgedaan met de externe projectleider 
gedurende de pilots en bij de aanbesteding van de B1- en de Z-route willen we de inzet 
van deze projectleider verlengen. Zo zorgen we voor een goede inhoudelijke en 



juridische  ondersteuning bij de nieuwe aanbesteding van de onderwijsroute. 
 
De inschatting is dat het gaat om een bedrag van 60.000 euro. 
 
• Schulddienstverlening compensatie corona: zoals het er nu naar uitziet worden 
steunpakketten vervolgd. Dan nog nodig? 
 
Het voorstel is om het budget compensatie corona 2021, ondanks de mogelijke 
compensatie in 2022, toch over te hevelen. Het landelijke beeld is nog altijd dat bij het 
stoppen/afbouwen van de steunpakketten de toestroom van schuldenaren fors zal 
toenemen, waardoor deze extra middelen hard nodig zullen zijn. Daarnaast zijn de 
steunpakketten die vervolgd worden vooral voor ondernemers bedoeld en niet voor 
individuele burgers ( de grootste groep klanten van SDV). Hierdoor verwachten we 
ondanks het vervolg van bepaalde steunpakketten dat de toestroom echt gaat 
toenemen. Een forse toename is dan niet binnen de huidige formatie op te vangen, zeker 
niet als we binnen de wettelijke termijnen van de Wgs willen blijven. 
 
• Samen aan de slag: middelen zijn over die voor experimenten waren bedoeld. Waarom 
nu inzetten voor projectleider? 
 
De aanstelling van de aanjager (projectleider) loopt tot eind 2021. De 
evaluatie/reflectiedag die, conform planning, in december zou plaatsvinden, is vanwege 
de nieuwe corona-maatregelen verplaatst naar februari 2022.  De aanjager Samen aan 
de Slag heeft hierin een belangrijke rol.  De ervaring die de aanjager heeft opgedaan 
heeft ook een toegevoegde waarde als het gaat om het leveren van input wat betreft de 
resultaten van drie jaar Samen aan de Slag . Hiervan maken uiteraard ook de 
experimenten onderdeel uit.  Aan de hand van de uitkomsten wordt na de evaluatie en 
de reflectiedag begin 2022 bepaald of, en zo ja hoe, we verder willen gaan met Samen 
aan de slag. Vandaar dat wordt voorgesteld wordt om het restantbedrag over te hevelen 
naar 2022 voor de benodigde inzet van de aanjager/projectleider begin 2022 en de 
evaluatie/reflectiedag. Voor 2022 zijn er geen middelen voor Samen aan de Slag in de 
begroting meer opgenomen 
 
• Pg 8 In B2022 staat voor Omgevingswet €194.000,—, verwachting €35.000,— over en 
te gebruiken in 2022. Extra gevraagd budget 2022 €70.000,—. Nu overhevelen 
€70.000,— ipv €35.000,—? 
 
Op basis van de beschikbare informatie bij de begroting 2022 was de verwachting dat 
het om een restant budget voor 2021 van € 35.000,- zou gaan. Volgens de meest 
recente informatie is sprake van een bedrag van € 70.000,- dat vanuit 2021 nog ingezet 
kan worden voor de invoering omgevingswet. Uitgaande van een benodigd bedrag voor 
2022 van € 194.000,- (begroting 2022) zou de aanvullende aanwending van de 
algemene reserve in 2022 beperkt kunnen blijven tot € 35.000. 
 
• Handhaving milieu RUD, totaal €312.000,—. Betalen latere deelnemers alsnog een 
bijdrage? En is ICT NML ook betrokken? 
 
Er is bij het afsluiten van de convenant een verdeelsleutel afgesproken met de SGIV-
deelnemers. Deelnemers die later zijn aangesloten betalen daarnaast een toetredingsfee 
van 15.000 euro. 
 
ICT NML is vanaf het begin (uitvoeren PoC) bij het project betrokken. In deze fase van 
het project zijn er geen werkzaamheden meer die met/via ICT-NML uitgevoerd moeten 



worden. 
 
• pg 9, betrokkenheid ICT NML bij SOR? 
 
De ontwikkeling van de SOR richt zich op de GEO basisregistraties en is daarmee belegd 
bij  EC GEO. Onze partner ICT NML ondersteunt technisch daar waar nodig. 
 
• vervanging WIZ-applicatie: €15.000,— is vervallen. Tgv begrotingssaldo? 
 
De vrijval van € 15.000,-  wordt zichtbaar in het resultaat van de jaarrekening 2021. 
 


