Motie
Onderwerp: Meer dan euro’s alleen

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 juli 2017,

Overwegende dat:
• De Begroting 2018 opgesteld wordt met meer strategische informatie (trends en
ontwikkelingen) per beleidsthema;
• Deze informatie ook meer in maatschappelijke doelstellingen vertaald kan worden per
programma;
• Door deze vertaalslag naar maatschappelijke doelen er ook meer specifieke of meetbare
indicatoren aan te brengen zijn;
• Dergelijke informatie qua rapportage en verslaglegging in de vorm van infographics of
andere uitingsvormen (i.p.v. tekst) zijn weer te geven;
• Dit de leesbaarheid, overzichtelijkheid en informatie ten goede komt;
• Bij een dergelijke presentatie ook de inzet van middelen (financieel, aantal medewerkers)
weer te geven is;
• In de huidige presentatie van de resultaten beleidsinhoudelijk wel gerapporteerd wordt
over de doelstellingen, maar niet in financiële zin;
• Deze vergelijking de leesbaarheid en vergelijkbaarheid op realisatie nu niet te maken is;
• Vanuit trends en ontwikkelingen dit een volgende slag is.
Draagt het college op:
1. In het hoofdstuk programmaverantwoording van de jaarrekening doel, resultaat en
middelen (financieel, aantal medewerkers) meer overzichtelijk en meer in samenhang te
presenteren door andere vormen dan tekst te gebruiken (zoals infographics);
2. Hierbij in de financiële paragrafen (wat heeft het gekost) van de
programmaverantwoording ten minste aanvullend op te nemen en naar paragraaf
voorgenomen resultaten om te slaan:
a. resultaat voorgaand jaar;
b. primaire begroting;
c. resultaat jaarrekening.
En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP,

B. Peterse

Als voorbeeld:
Doel is minder mensen afhankelijk van uitkering:
In 2015 waren er 1.003 WWB-uitkeringen; in 2016 is dit aantal gestegen naar 1.035. Rekenkundig
is een bijstandsuitkering 13.000 euro. Versimpeld zouden de uitgaven met 32x13.000 euro moeten
stijgen, er zouden meer mensen van kwijtschelding gebruik kunnen maken, er zou meer recht
ontstaan op andere bijstandsvormen (of aan de collectieve ziektekostenverzekering) en er meer
personele inzet nodig is. Dan zou je dat in een andere vorm kunnen presenteren en de financiële
consequenties er aan hangen. De relatie tussen deze gevolgen en inzet van middelen is niet
herleidbaar.

