
Ingediende vragen begroting
2Ol5 ná bijeenkomst 13 oktober
2l¡14.

Nr Omschrijving Antwoord

PvdA 16 oktober 2O14

1 De taakstelling van de FLOW is niet
gehaald. Wat zijn hiervoor de
redenen?

Doordat op 2 onderdelen de besluitvorming en uitvoering
van maatregelen is vertraagd, kan de budgettaire
vertaling pas later worden ingeboekt. Dit betreft de
voorgenomen uitbesteding van werkzaamheden
(Belastingen, Openbaar gebied e.a.) en het proces van
digitalisering van processen en de dienstverlening.
Bovendien heeft de raad FLOW bezuinigingsvoorstellen
afgewezen. Hiervoor moeten nog alternatieven worden
gezocht.

2 Lagere subsidielast zwembad
ontstaat door de tariefsverhoging.
Worden de kosten van de aanleg van
een extra ingang bij het zwembad
voor de waterskibaan doorberekend
aan het zwembad? Wat zijn de
effecten daarvan?

Deze ingang behelst een extra poortje in de afrastering.
Deze wordt meegenomen in de aanlegkosten van de
baan.

3 Hogere lasten door lagere
toerekening apparaatskosten aan
grondexploitatie. Wat is de reden om
dit zo te doen?

Door de recessie worden er minder bouwprojecten binnen
het grondbedrijf ontwikkeld. Hierdoor kunnen er minder
apparaatskosten naar de grondexploitatie toegerekend
worden.
De projectleiders worden nu ingezet voor projecten
binnen de Algemene dienst waardoor er ook meer
apparaatskosten ten laste van de begroting gebracht
worden.

Voor het toerekenen van apparaatskosten wordt rekening
gehouden met de realisatie uit het verleden en voor zover
van toepassing het instrument tijdschrijven,

4 Specificatie post stadspromotie? In de begroting 2015 is onder prioriteit 24 een budget
van € 75,000,-- opgenomen. In 2016 komt daar nog een
bedrag van e 25.000,-- bij. Vanaf 2016 is derhalve
e 100.000,-- structureel beschikbaar.

Het benodigde budget is bedoeld voor:
- Continueren bestaande digitale middelen

(website en soc¡ale media MOIW)
- stadsaankleding
- evenementenpromotie
- outdoor reclame
- PR tools: foto's, filmpjes, drukwerk etc.
- toolkit organisaties/ondernemers actualiseren
- Media/advertentie inkoop

5 Waar wordt het tijdschrift MET ONS
uit gefinancierd?

Tot en met 2014 werden de kosten ten laste gebracht van
het budget economische structuurversterking. Media-
inkoop valt in de begroting 2015 onder prioriteit 24
(stadspromotie), Het streven is het magazine te
vercommercialiseren en als gemeente niet meer zelf uit te
geven,
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6 Wat zijn de kosten die de gemeente
heeft gemaakt voor de reis naar
Canada en de vervolgkosten voor de
uitverkiezing van groenste regio?

De deelname aan de competitie Communities in Bloom
(CiB) is gebudgetteerd op € 30.000,-- (BW 007589),

7 Welke kosten gaat u nog maken dit
jaar en waar worden die uit
gefinancierd?

In het 4e kwartaal 2014 is e 3.000,-- beschikbaar voor
groene stad- en regiopromotie.

8 Welke kosten gaat u volgend jaar
maken voor de campagne groenste
regio?

De provincie Limburg heeft opdracht gegeven om de
kansen en mogelijkheden voor profilering van Midden
Limburg als "aantrekkelijke groene regio" te onderzoeken.

Dit onderzoek wordt in november 2014 afgerond.

9 Handelsmissie China waar zijn de
kosten te vinden en hoe hoog zijn ze?

De kosten zitten in de post economische
structuurversterking prioriteit nr. 3. We gaan uit van reis-
en verblijfkosten ambtelijke en bestuurlijke begeleiding
van € 10.000,-- tot e 15.000,--.

10 Specificatie post economische
structuurversterki n g.

Voor de post economische structuurversterking wordt, net
als in het verleden, een jaarprogramma opgesteld. Dit
gebeurt na beschikbaar stellen van het budget in de
begroting 2015.

Op voorhand is al wel duidelijk dat de kosten voor
Keyport, het economische vervolg op de
vriendschapsband met China, het verzamelen en
analyseren van gegevens en mogelijke onderzoeken
onderdeel uit maken van dit programma.

11 Welke evenementen locaties heeft de
gemeente Weeft? (pag. 29)

De locaties in Weert (15 stuks) zijn opgesomd in de Nota
Evenementenbeleid 2011 - 2015, paragraaf 3.3
' Evenemententerreinen'.
( Zie www.weert.nll Evenementenbeleid )

\2 Is er al gekozen voor wildernis natuur
(pas.31)

Nee, wildernisnatuur als een vorm van beheer van
natuurgebieden is een term die door Stichting Ark
gebruikt wordt binnen haar terreinen.

13 Wat bedoelt u concreet met
inventarisatie mogelijkheden archief
in Bibliocentrum?

Mogelijk is er synergievoordeel door de
archiefbewaarplaats onder te brengen bij het Bibliocenter

I4 Vervangen straatnaamborden hoe is
de stand van zaken (pag. 36)

De vervanging van straatnaamborden is een prioriteit
vanuit de begroting 2OI4. Op basis van de publieke
discussie over het groot aantal onleesbare borden is voor
de vervanging van de straatnaamborden destijds een
krediet begroot van € 20.000,--.

Na een grondige inventarisatie en vervanging van de
straatnaamborden is er € 4.973,-- gebruikt van dit
krediet. Het aantal onleesbare borden bleek mee te
vallen en we hebben tegen een lage prijs kunnen inkopen.

15 De ruimte vraag in de
distributielogistiek is groot en Weert
beschikt over een passend aanbod
aan bedrijfsgrond. De Gemeente
heeft 69 ha bedrijfsgrond
beschikbaar! Wanneer gaat u de
eerste m2 verkopen?

Zie de bijlage "transacties bedrijventerreinen 20lL-2O14
" bij de beantwoording vragen informatie bijeenkomst 13
oktober 2014 commissie Bedrijfsvoering en Inwoners.
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16 Werkkapitaal vastgoed dit zou binnen
de bestaande budgetten moeten
worden vrijgemaakt waarom kiest u
voor deze opzet?

Om te verkopen moeten kosten gemaakt worden voor
o.a. taxatie, onderzoeken, makelaarskosten. Er is geen
bestaand budget.

t7 Visie en strategisch kader
CentrumNoord. Kunt u dit nader
uitleggen.

In 2015 wordt, conform het uitvoeringsprogramma van de
structuurvisie een ruimtelijke visie opgesteld voor het
gebied Centrum-Noord. Doel is te komen tot een
realistisch ( her)ontwi kkel in gsperspecti ef, waarbij
rekening wordt gehouden met het gebrek aan programma
van bepaalde functies (o.a. kantoren) teneinde te komen
tot een invulling van een belangrijke plek in het stedelijke
gebied.

18 Beekstraatkwartier waar vinden we
de kosten?

Zie beantwoording "Informatie bijeenkomst 13 oktober
2014 commissie Bedrijfsvoering en Inwoners ".

19 Poort van Limburg specificatie van
kosten voor 2015 ?

Zie beantwoording "Informatie bijeenkomst 13 oktober
2014 commissie Bedrijfsvoering en Inwoners ".

20 Substantiële investeringen voor de
Muntinstellingen kunnen gevolgen
hebben voor de begroting. Waarom
vinden er dan geen reserveringen
plaats?

Voor wat betreft substantiële investeringen (zoals
bijvoorbeeld de toneelinstallatie van het Munttheater
vervangingsinvestering 2016) is door de raad bepaald
hiervoor geen reserveringen te doen, maar deze te
bekostigen uit het prioriteitenbudget / budget
vervang i ngsi nvesteri ngen.

27 Er is budget beschikbaar gesteld voor
het dynamisch parkeren. Kunt u een
overzicht geven van de vervangingen
die we gaan doen en welke niet?

Zoals recent in de beeldvormende bijeenkomst van de
raad is toegelicht, worden de volgende investeringen
uitgevoerd:

-On-street parking: vervanging ticketautomaten op
straat, invoeren belparkeren en parkeren met
Weefterlandpas.
-Off-street parking : parkeerinstallaties garages met
slagboom gereed maken voor kentekenherkenning
-Informatie: aanvullen parkeerverwijssysteem op singel,
statisch en dynamisch.

Van de volgende investeringen wordt voorgesteld deze
niet uit te voeren;
vervanging informatiepanelen op ringbaan

POM parkeermeters niet vervangen maar integreren in P-
automaten en belparkeren

22 Wat bedragen de totale kosten van
de samenwerkingsverbanden?

Deze vraag is niet te beantwoorden vanwege het grote
aantal samenwerkingsverbanden en de diversiteit in al
dan niet verrekening van kosten.

23 Wat zijn de kosten voor Centrum
management? Hoe hoog worden de
kosten als u CM gaat
doorontwikkelen en wat worden de
taken?

De kosten voor Centrummanagement bedragen
€ 117.000,-- per jaar en zijn structureel in de begroting
opgenomen.

Een doorontwikkeling van het centrummanagement is op
dit moment nog onvoldoende uitgewerkt om wijzigingen
in kosten en taken te benoemen.

24 Wat zit er nog onder reserve majeure
projecten

De majeure projecten zijn Aan de Bron,
Brandweerkazerne en het Stadhuis. In de
meerjarenbegroting is de inzet van de reserve, die alleen
voor deze projecten is gevoed, verwerkt.
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25 Acquisitie bedrijventerreinen in 2015
€ 70.000,--! Graag verklaring. (pag.
145)

Deze post was voorheen opgenomen in het Fonds
Economische Activiteiten. Hiermee worden kosten gedekt
van o.a. foldermateriaal, advertenties, etc. van acquisitie
voor alle bedrijventerreinen.

CDA 16 oktober 2O14

26 Welk bedrag is in de begroting 2015
verwerkt voor het deel van de FLOW-
taakstelling dat nog niet is bereikt,
en hoe? Het gaat in elk geval om de
geraamde opbrengst van de
uitbesteding van stadstoezicht en
onderhoud openbare ruimte en
milieustraat

In de begroting 2015 is een stelpost opgenomen van
€ 400.000,-- . Ook voor 2016 is € 400.000,-- als
taakstelling opgenomen. Daarmee is het restant van
€ 800.000,-- in de meerjarenbegroting verwerkt. De
financiële opbrengsten van de uitbesteding van
stadstoezicht, onderhoud openbare ruimte en milieustraat
zijn nog niet in de begroting verwerkt, maar zullen deel
uitmaken van de € 800.000,-- FLOW taakstelling.

27 Is de besparing door de overdracht
van werkzaamheden aan BsGW in de
begroting 2015 verwerkt, en zo ja,
hoe? Zijn de overblijvende
salariskosten in de begroting
verwerkt, en zo ja, hoe? (Het gaat
om de bedragen die in het
raadsvoorstel van 24 september.)

De besparing door de overdracht aan BsGW is nog niet in
de begroting verwerkt. Overigens wordt op basis van het
raadsbesluit van 10 september 2014 uitgegaan van een
voordeel vanaf 2016. Ook deze zullen deel uitmaken van
de € 800.000,-- FLOW taakstelling.

2A Hoe is het bedrag van € 917.683
samengesteld dat in de tabel
"(Budgettaire) maatregelen" is
vermeld? ( Maatregelen voor P-
budgetten presentatie bij begroting
2015)

Dit bedrag is opgebouwd uit diverse elementen. Het
betreft de doorrekening naar p-budgetten van
beleidsinhoudelijke keuzes die in de begroting zijn
gemaakt. Verder wil het college bovenop de taakstelling
van FLOW extra bezuin¡gingen op het totale p-budget. De
directie is opgedragen binnen de bedrijfsvoering keuzes
te maken om de diverse taakstellingen te realiseren.

29 Idem het bedrag van € 317.683.
Hierbij is vermeld dat het budgettair
neutraal is, maar in de tabel is het
geteld als een last/uitgave. Wat is
hiervoor de verklaring?

Zie antwoord op vraag 28

30 Graag uitleg over de dia "Taakstelling
P-budgetten" uit de presentatie en
het verband met het bovenvermelde
bedrag van € 917.683.

Het totale bedrag aan salariskosten boventalligen is
€ 600.000,--. Een bedrag van € 200.000,-- is als
taakstellende bezuiniging in de begroting verwerkt

31 Met welke concrete maatregelen
wordt gedacht de drie taakstellende
bezuinigingen te bereiken?

De taakstellende bezuinigingen zullen in de loop van 2015
door nog nader uit te werken maatregelen op het gebied
van de concern brede bedrijfsvoering gerealiseerd
worden.

32 Waarom wordt geen geld uit de
reserve FLOW gebruikt om de nog
niet gerealiseerde bezuinigingstaak
van FLOW 2011-2013 te
compenseren?

De nog niet gerealiseerde bezuiniging FLOW wordt als een
taakstelling in de begroting opgenomen om de structurele
doorwerking in de begroting te verwerken. Aanwending
van de reserve is aan te merken als incidentele dekking
ter financiering van het realiseren van de structurele
bezui ni gingstaakstel I i n g.
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33 In de tabel "Afwijkingen" op blz. t4
van de begroting is een bedrag van
€ 600.000 opgenomen voor salaris-
en wachtgeldkosten
bovenformatieven. Moet hieruit
geconcludeerd worden dat dit bedrag
niet in de begroting 2074 is
opgenomen? Zo ja, waarom is het
niet opgenomen; het gaat om een
kostenpost die als deze in 2015
opkomt ook in 2014 bestaat)? Zo
nee, wat veroorzaakt deze uitgave?

De stelpost voor salaris-en wachtgeldkosten wordt nu in
de begroting 2015 opgenomen omdat de verplichtingen
op zullen komen en er dus hiervoor een budget
beschikbaar moet zijn. Tot en met 2014 worden deze
kosten nog ten laste van de reserve FLOW gebracht
omdat de FLOW een doorlooptijd tot en met 2014 heeft.

34 Graag uitleg over de relatie van deze
post en de post "taakstelling verdere
invulling FLOW" ad € 400.000,-- met
het onderdeel "Taakstelling P-
budgetten" uit de presentatie bij de
aanbieding van de begroting.

Deze posten staan los van elkaar

35 Wat is de verklaring voor de post
"verlaging hogere salariskosten op
basis nieuwe CAO" in relatie tot de
post "hogere salarissen en sociale
lasten volgens CAO"?

Bij de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting
werd voor de te verwachten loonkostenstijging als gevolg
van de n¡euwe cao nog rekening gehouden met een
percentage van 5,1%o. Met dit percentage zijn de diverse
loonkostenramingen verhoogd. De pas zeer recent
afgesloten cao onderhandelingen gaan uiteindelijk uit van
een lager percentage waardoor er in relatie tot de eerste
berekeningen een voordeel ingeboekt kon worden die
zichtbaar is gemaakt in het bedrag bij verlaging hogere
salariskosten van € 325.000,--. De hogere salariskosten
ten opzichte van de begroting 2014 waren als gevolg van
de gehanteerde indexering van 5,1Vo € 780.000,--

36 Welke invulling krijgt de post
"taakstelling 1/3 deel hogere
salariskosten"?

De taakstellende bezuinigingen zullen in de loop van 2015
door nog nader uit te werken maatregelen op het gebied
van de concern brede bedrijfsvoering gerealiseerd
worden.

37 Hoe groot is bij benadering de post
onderuitputting personeelskosten in
2013 geweest (minder dan voorzien
betaalde salarissen door vacatures en
dergelijke)? Hoe groot is deze post
naar schatting in 20t4? Waaraan is
het bespaarde geld in 2013 besteed?
Waaraan wordt het in 2OI4
uitgegeven?

De post onderuitputting fluctueert gedurende het jaar
heel sterk. Bij aanvang van het jaar wordt deze berekent
op basis van de vacatures. Deze worden in de loop van de
maanden ingevuld en er ontstaan nieuwe vacatures.

De onderuitputting wordt ingezet voor inhuur derden als
gevolg van vacatures en langdurig verzuim.

38 Hoe hoog is de post onderuitputting
personeelskosten voor 2015
geraamd, of, indien hiervoor geen
bedrag in de begroting is
opgenomen, hoe hoog wordt deze
ingeschat?

Er wordt bij de begroting geen budget voor
onderuitputting personeelskosten opgenomen.

De onderuitputting ontstaat als gevolg van vacatures en
is géén bedrag op zich in de begroting. Het betreft
geraamde salariskosten die niet opkomen.

39 Wat zit er onder stelpost 9220OOl ad
€ 675.000 (blz.77)?

Dit bedrag is opgebouwd uit:
e 325.000,-- lagere kosten doorwerking cao 2015:
€ 150.000,-- lagere structurele doorwerking cao
afspraken over 2014;
€ 200.000,-- taakstelling salariskosten boventalligen.
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40 Graag een verklaring voor de post
"Loonbetalingen en sociale premies"
ad €722.633 onder stelpost 9220003
(btz.77).

De raming is opgebouwd uit een bedrag van € 122.633,--
voor lopende verplichtingen voormalig personeel en de
stelpost van € 600.000,-- voor boventalligen vanuit het
FLOW traject. Hierbij is sprake van een inschatting
aangezien er nog activiteiten uitgevoerd worden gericht
op begeleiding van betrokkenen van werk naar werk.

47 Welk bedrag zit er regulier bij
benadering in de budgetten voor de
sectoren voor de inhuur van tijdelijk
personeel

Vanwege de diversiteit aan budgetten en doorrekeningen
is een dergelijk overzicht niet te maken. Zie ook antwoord
op vraag 38.
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