
Vragen jaarrekening 2014 

  

  
A.  

  
Kunnen de overzichten van de boekingen 2014 op de volgende posten ter inzage worden gegeven, 

digitaal of op papier? 

  
 002-12 0021200           public relations              6343015           promotiemiddelen 

140-01  1400100           horecabeleid                 7340100           legesopbrengsten 
310-11  3101101           ec structuur promoti      6343230           onderzoek 

310-11  3101101           ec structuur promoti      6343404           representatiekosten 

310-11           3101101        ec structuur promoti            6425052        subs.projecten 

541-13  5411304           coll musea                    6343906           exposities 
560-10  5601001           vvv                              6300000           personeel van derden 

560-10  5601001           vvv                              7340011           doorber.derden 

560-10  5601002           evenementenbeleid       6343945           ov.kst.sect.inwoners 
560-11  5601104           volksfeesten ruimte       6343944           ov.kst.sector ruimte 

  

Zie bijlage 

   

B. 
  

Op blz 75 van de jaarrekening staat: Voor het nog niet optimaal exploitabel horecagedeelte zijn extra 

voorzieningen getroffen ter hoogte van € 90.000.“ Wat zijn deze extra voorzieningen? Is het betalen 
van gas, water en stroom voor de huurder voor ruim € 40.000 een deel van deze voorzieningen? 

 

De extra voorzieningen hebben betrekking op kosten bij het in gebruik nemen van het 

horecagedeelte omdat nog niet alles gereed was. De betaling van ¤ 40.000,-- maakt geen 

onderdeel uit van het bedrag. 

  

C. 
  

In een B&W-besluit van 14-1-2014 over Weert600 (nr 24) staat een passage over een bijdrage van de 
Provincie aan W600 door het beschikbaar stellen van provinciale medewerkers. Er staat: “Het aanbod 

van de provincie om personeel beschikbaar te stellen moet aansluiten bij de te verrichten 

werkzaamheden bij de gemeente. Daarom is niet 100% te garanderen dat op deze wijze voldoende 
capaciteit wordt vrijgespeeld om de ambtelijke inzet voor W600 volledig af te dekken. Mocht deze 

taakstelling gehaald worden, dan kan het financieel tekort van € 159.610 hiermee volledig worden 
afgedekt. Mocht deze taakstelling niet worden gehaald dan kan het resterend tekort ten laste worden 

gebracht van het saldo jaarrekening 2014.” 

Wat is de uitkomst? 
  

De evaluatie van W600 is in voorbereiding en komt na de zomervakantie. Deze evaluatie is inclusief 

het financieel inzicht. 

 


