
Ingediende vragen D66 I SP I
CDA begroting 2O15 .

Nr Omschrijving Antwoord

Vragen D66

1 Op bladzijde 29 staat "vanwege de
ouderdom van diverse woonwijken
zal in 2015 worden beheerst door
prioriteit te geven aan het
wegnemen van onvlakheden in de
bestratingen".

Prioriteit betekent geld. Waar
vinden we in de begroting de
bijbehorende post?

De begrotingspost is onderdeel van programma 1

Woonklimaat, product bestratingen nr. 2L0-02. Binnen dit
budget is een programma opgesteld waarbinnen
prioritering plaats vindt.

2 Op bladzijde 30 herontwikkeling
Lichtenberg. Wat is de stand van
zaken met betrekking tot de
onderhandelingen met Provisius?

Mogelijke oplossingsrichtingen worden op dit moment
verkend. Verder wordt verwezen naar de periodieke
voortgangsrapportage van het project die 3x per jaar aan
uw raad wordt aangeboden.

3 Wat kost het
bedrijfsverzamelgebouw ons
jaarlijks met nul inkomsten er
tegenover? Graag een compleet
overzicht?

Bij de schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld
in de vergadering commissie Bedrijfsvoering & Inwoners,
van 13 oktober 2Ol4 is een compleet overzicht gegeven
inzake de exploitatie Poort van Limburg, totaal. In de
kolom begroting 2015 ziet u daar een totaal bedrag van
per saldo € L224.325,-- staan. Hierbij zijn géén
inkomsten geraamd voor het Bedrijfsverzamelgebouw. Op
pagina I22 van het begroting 2015 boekwerk, ziet u 3
aanwendingen van de Egalisatiereserve Complex Poort
van Limburg staan (resp. € 554.620, C 9.529, € 46.218)
totaal € 6LO.367,--. Per saldo bedraagt de budgettaire
belasting van het complex Poort van Limburg € 613.958,-
- in de begroting 2015. (€ t.224.325 - € 610.367)

4 Op bladzijde 31 Parkeerfaciliteiten.
Wat zijn de totale kosten om de
Weerterlandpas geschikt te maken
voor gebruik bij parkeren?

In het krediet behorende bij de nota'Dynamiek in het
betaald parkeren'is een bedrag van € |T4.OOO,--
opgenomen om de Weerterlandpas geschikt te maken als
parkeerpas (onderdeel A7 van de variant'Basis gewenst')

5 Bladzijde 55 Subdoelstelling
passend aanbod vrijetijdbesteding
voor de jeugd. Wat houdt
voortzetting uitbreiding
jongerenwerk concreet in? Welke
kosten zijn hiermee gemoeid?

Op basis van de "Toekomstvisie jongerencentra gemeente
Weert. Lange(re) termijn ontwikkelingen jongerencentra"
heeft uw raad door middel van de prioriteiten de formatie
voor het jongerenwerk uitgebreid. De uitbreiding wordt
ingezet voor het jongerencentrum in Stramproy, het
jongerencentrum Boshoven en voor ambulant
jongerenwerk.

De uitbreiding is in eerste aanleg bekostigd met tijdelijke
middelen. Inmiddels worden de kosten gedekt uit de
middelen voor preventief jeugdbeleid (onderdeel van de
middelen CJG). Het is dus geen verdere uitbreiding, maar
het structureel maken van de eerder goedgekeurde
uitbreiding.
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6 In diverse hoofdstukken wordt
gesproken over ICT-projecten en
digitalisering. Kunnen alle lopende
en geplande lCT-projecten en
vervangingen (incl.
pakketten/programma's) met
bijbehorende kosten in één
overzicht aan ons gepresenteerd
worden?

Zie beantwoording " Vragen begroting 2015 commissie 29
oktober 2Ot4".

7 Combinatiefunctionarissen, We
hebben een overzicht gekregen
waaruit blijkt dat de gemeentelijke
kosten ruim 241.000 euro
bedragen,

Hoeveel van wat de gemeente
bekostigt komt uit rijksmiddelen en
hoeveel legt de gemeente bij? Wat
wordt bedoeld met'exclusief andere
kosten'en groot zijn die? Zit er nog
een verschil tussen de werkelijke
salariskosten en de kosten op dit
lijstje en zo ja, wie betaalt deze?

De salariskosten van combinatiefunctionarissen over het
jaar 2OL4 van € 241.950,-- zijn in 2OL4 gedekt vanuit de
middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Vanuit het rijk is
hiervoor e 186.760,-- ontvangen. De gemeente heeft hier
dus € 55.190,-- bijgelegd vanuit daarvoor bestemde
eigen middelen (accresgelden en overgehevelde bedragen
van de jaren ervoor).

De gemeente financiert de salariskosten van de
combinatiefunctionarissen op basis van een salaris van
€ 50.000,-- voor 1 fte hbo en € 40.000,-- voor 1fte mbo

Hogere salariskosten en overige kosten ( reiskosten,
activiteiten e.d.) zijn voor rekening en
verantwoordelijkheid van de instelling zelf.

I Om de FLOW te kunnen beoordelen
hebben we toch behoefte aan iets
van een overzicht over externe
inhuur (bureaus en projectleiders).
Het blijft vreemd dat dit niet
oproepbaar is. Graag zouden we -
desnoods zonder kosten - zien
hoeveel externe projectleiders en
bureaus er op dit moment voor de
gemeente werken?

Zie beantwoording "Ingediende vragen begroting 2015 ná
bijeenkomst 13 oktober 2OI4".

Inhuur derden alleen geeft geen zicht op FLOW. De
opdracht is om op alle personeelskosten inclusief inhuur
te bezuinigen. Dit doen we onder andere door vaste
formatie te schrappen en daar voor in de plaats bepaalde
expertise extra ¡n te huren. Per saldo is dat dan inclusief
verhoging inhuur veel goedkoper.

9 We zien in de begroting een
behoorlijk bedrag aan vervang¡ngen
mobiele telefoons. Wat is het beleid
in deze bij de gemeente Weert? Wie
hebben een telefoon'van de zaak'
en onder welke condities?

Het anders werken en flexibele werktijden maakt het
noodzakelijk dat geïnvesteerd wordt in mobiele telefonie
Daar staat tegenover dat na de verhuizing aanzienlijk is
bezuinigd op het aantal werkplekken in het nieuwe
gemeentehuis.

10 Bladzijde 72 Analyse op kansen
voor subsidies. Hieruit blijkt dat een
bureau binnen de gemeente Weert
actief is om actief subsidies binnen
te halen. Welk bureau is dit? Wat
waren de kosten en opbrengsten dit
kalenderjaar tot nu toe?

Structureel wordt er één dag in de maand gebruik
gemaakt van de diensten van Subsidieadviesbureau
TRIAS uit Venlo. Daarnaast wordt door TRIAS periodiek
een nieuwsbrief met relevantie subsidieberichten voor
gemeenten verstrekt. De kosten hiervan bedragen op
jaarbasis € 14.000,--.

In 2074 (stand 1 november) zijn er voor 12 projecten
positieve subsidiebeschikkingen ontvangen tot een totaal
toegekend bedrag van € 5.597.774,--. Daarnaast lopen er
nog 7 subsidieaanvragen (voor een totaalbedrag van €
1.196.545,--) waarop nog qeen formele
subsidiebeschikkingen zijn ontvangen.
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11 Op bladzijde 48 wordt gesproken
over het genereren van inkomsten
(15000 euro) bij het hertenkamp.
Waaraan wordt gedacht om dit
bedrag binnen te halen?

Voor het realiseren van deze taakstelling voor het
genereren van inkomsten op de kinderboerderij wordt
onderzocht op welke wijze hier invulling aan kan worden
gegeven. Gedacht wordt aan ondermeer de verkoop van
koffie en frisdrank.

T2 Op bladzijde 90 parkeergelden. Er
staan 2 verschillende geraamde
opbrengsten. Vraag: hoe kan dit
verschil tussen de getallen? Gaat
toch om twee ton verschil.

In de begroting 2015 is rekening gehouden met een
totaalbedrag aan parkeeropbrengsten van
€ 2.378.796,--. Op bladzijde 90 is abusievelijk het bedrag
van € 2.178.800,-- niet aangepast.

13 Gemeentearchief: wat kost het aan
aanpassingen en investeringen om
het archief de komende 10 jaar te
laten zitten in het oude stadhuis?

Zie overzicht "aanpassingen archiefbewaarplaats
Beekstraat ".

L4 In de begroting staat (bladzijde
123) de aanwending majeure
projecten'aanwending conform
plan'. Wat is het plan en wat zijn de
projecten?

Met het plan worden de berekeningen bedoeld op basis
waarvan de jaarlijkse aanwending voor de projecten Aan
de Bron, Brandweerkazerne en nieuw stadhuis in het
betreffende begrotingsjaar wordt opgenomen.

15 Bladzijde 29: wat bedoelt het
College met verdunning en
vergroening? Wordt hier sloop van
panden mee bedoeld?

In de wijkvisies worden keuzes gemaakt . Wanneer
woningen gesloopt worden, is het waarschijnlijk dat er
minder of geen woningen teruggebouwd worden. Hier is
sprake van verdunning. Bij rioolvervanging wordt
nadrukkelijk ook naar vergroening gekeken (geen straat
zonder boom). Aldus is er sprake van verdunning en
vergroening.

16 In het productenoverzicht komen
we een bedrag tegen van 1.435.000
euro voor bestuursondersteuning
B&W. Waaruit is dit bedrag
opgebouwd?

Zie overzicht "Lasten bestuursondersteuning BW". Van de
€ 1.435.000,-- is slechts een bedrag van € 57.000,-- vrij
besteedbaar. Het bedrag is voornamelijk opgebouwd uit
doorberekende apparaatskosten, kosten
medezeggenschap en kosten koninklijke
onderscheidingen. Verder komen ten laste van dit product
ook het lidmaatschap VNG en de kosten WA-verzekering.

L7 Een overzicht van alle panden in
Weert die gemeentelijk eigendom
zijn met hun WOZ-waarde?

Zie overzicht "Panden eigendom gemeente Weert *. WOZ
waarden zijn vertrouwelijke bedrijfsinformatie en worden
derhalve alleen als totaalbedrag verstrekt.

Vraag SP

18 In het hondenpoepbeleid "Evaluatie
en herijking hondenpoepbeleid"
bladzijde 12 bij punt 9 Evaluatie
nieuwe hondenpoepbeleid staat dat
er budgettaire ruimte vrijkomt in
2015. In de begroting 2015 zou
worden afgewogen voor welk
onderdeel van het
hondenpoepbeleid deze middelen
besteed worden dan wel welke
besteding deze middelen zullen
krijgen.

In de begroting is dit bedrag 2015 niet meer opgenomen
In de begroting 2015 is wel nog het bedrag voor aanpak
kleine ergernissen, waaronder aanpak
hondenpoepoverlast, ad €16.526 structureel opgenomen

De vrijgevallen middelen ad. € 53.631 zijn niet ergens
anders aan besteed. Deze zijn gebruikt in het kader van
het sluitend maken van de begroting en zo ook als
bezuiniging ingeboeK.
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Vragen:

1) De budgettaire ruimte a 41.565
euro aan besparende maatregelen
(voor onderhoud hondentoiletten
en onderhoud ravotterreinen) waar
zijn deze in de begroting 2015
opgenomen.

2) Voor welk onderdeel worden
deze middelen besteed dan wel
welke besteding hebben deze
middelen gekregen in de begroting
2015.

Vraag CDA

19 In het productenoverzicht uit de
begroting 2014 staat ruim €
7.000.000 aan kosten begroot voor
Wmo hulp bij het huishouden. Als
baten is ruim € 1.000.000 begroot.

In het productenoverzicht uit de
begroting 2015 staat ruim €
12.000.000 aan kosten begroot
voor Wmo hulp bij het huishouden

Uit het programmaplan zorg kan ik
opmaken dat ruim 6,500.000 (p.
58) voor de decentralisatie
Wmo/AWBZ via het deelfonds
sociaal domein uitgekeerd wordt.
Nu is mijn veronderstelling dat de
post Wmo hulp bij het huishouden
de 'echte' hulp bij het huishouden
bevat en daarnaast de
gedecentraliseerde AWBZ- taken
per 2015. In dat geval zou er'maar'
een korting op hulp bij het
huishouden plaatsvinden van (€
12.000.000 - € 6.500.000 - €
7,000.000) € 1.500.000 = or'ì9.

21% (t.o.v. landelijk 4Oo/o).Is mijn
veronderstelling juist?

Wat overigens ook opmerkelijk is, is
dat voor 2015 ook weer ruim €
1.000.000 (exact hetzelfde bedrag
als in 2014) aan baten begroot is.
Je zou toch verwachten dat dit
meer moet zijn omdat t.o.v.2Ol4
meer mensen een eigen bijdrage
gaan betalen. Waarom vindt de
gemeente het niet reëel om voor
2015 meer baten op te nemen dan
voor 2014?

De € 7.000.000,-- voor 2014 en € 12.000.000,-- voor
2015 zijn de totale bedragen voor het product WMO voor
deze begrotingsjaren.

Dit zijn alle kosten dus ook advieskosten indicering ,

overige uitvoeringskosten en kosten ambtelijk apparaat.
Voor de daadwerkelijke hulp bij huishouden is voor 2014
en 2015 respectievelijk € 5.360.002,-- en € 3.581.095,--
in de begroting opgenomen ( voor HBH 1 en HBH2). Voor
2015 is bij deze raming rekening gehouden met de
korting algemene uitkering van € 1.483.907,-- als gevolg
van de door het rijk doorgevoerde bezuiniging op het
WMO budget en het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel

Bij de onderhandelingen over resultaatgericht financieren
HBH1 is uitgegaan van de uitgaven HBH1 in 2013. Deze
bedragen € 4,7 miljoen. Op basis van de uitkomst worden
de uitgaven 2015 geraamd op € 2,9 miljoen. De
besparing komt daarmee neer op € 1,8 miljoen of wel
40%o t.o.v. het budget 2013.

Op het moment van opmaken van de begroting 2015
waren de beleidsmaatregelen naar aanleiding van de
decentralisatie nog volop in ontwikkeling. Hoe de kosten
en ook de opbrengsten in het kader van de eigen
bijdragen zich zullen ontwikkelen is nog moeilijk in te
schatten. Bij de begroting is daarom gekozen voor het
budgettair neutraal opnemen van de uitkering sociaal
domein van € 6.538.225,-- .

We verwachten dat er bij de eigen bijdrage nog ruimte zit
die echter nodig is om de extra kosten PGB te kunnen
compenseren.
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