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Aan de leden van de raad

Weert, 21 mei 2015

Onderwerp : Antwoorden vragen 1e rapportage 2015

Geachte leden,

Tijdens de commissie BV/I en de auditcommissie zijn er vragen gesteld over de le
rapportage 2015. Enkele vragen zouden nog schriftelijk beantwoord worden.

Onderstaand de gestelde vragen met bijbehorend antwoord.

Hooere kosten betaald oarkeren
Geldverwerking / G4S
De geldinzameling van de P-automaten is in het najaar 2Ol4 gegund vanwege een nieuwe
aanbesteding met als gevolg een hogere prijsvorming. In de begroting 2015 kon deze
mutatie niet meer meegenomen worden.

Onderhoud invoering dynamisch parkeren
De hostingskosten en de onderhoudskosten om het systeem "bel en pasparkeren"
operationeel te houden waren in het raadsvoorstel Dynamiek in Parkeren niet begroot.
Tevens is er nieuwe apparatuur voor handhaving aangeschaft om de controles op achteraf
betaald parkeren mogelijk te maken.

Subsidies
Er is voor de subsidieregeling voor sportverenigingen geen subsidieplafond vastgesteld.
Een aanvraag om subsidie die voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals gesteld in de van
toepassing zijnde subsidieverordening, moet gehonoreerd worden, óók als het daarvoor in
de begroting beschikbaar gestelde budget wordt overschreden. Het budget dient dan te
worden bijgesteld.
Dit geldt eveneens voor de subsidies van de wijkbudgetten. De meer of minderkosten
lopen conform afspraak via de reserve wijkbudgetten.

Aframino leoes horeca
De neerwaartse bijstelling van € 35.000 betreft de te hoge raming leges horeca op basis
van werkelijke cijfers welke in de 2e rapportage 2O74is opgenomen. De mutatie in de 1e
rapportage 2015 is de verwerking van structurele doorwerking in de begroting 2015 e.v.j
op basis van de mutatie in de 2e rapportage 2014.
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Kosten Rembrandttentoonstel I ino
De kosten van de tentoonstelling zouden op basis van het collegevoorstel volledig door
entreegelden en verkoop van Rembrandt producten bekostigd worden. Deze waren niet
voor rekening van Weert 600.

Welke kosten zitten in de biidraoe aan de WE
De uitsplitsing van de kosten van de bijdrage aan de VVE in relatie tot geraamde kosten in
de begroting dient nog verder uitgezocht te worden. Bij de 2e rapportage zal hierover
i nformatie opgenomen worden.

oooezeod
Het contract wordt per 1 augustus 2015 opgezegd. De vervoerder is hiervan al op de
hoogte.

Met vriendelijke groet,

G. Brinkman
d i recteu r Bed rijfsvoeri n g


