Technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” bijeenkomst 1
Naam voorzitter: R. Bladder
Datum en versie: 15.06.08/2
Thema Economie
Format
52, 57

Antwoord

54
Antwoord
56

Vraag
 De voorgestelde bezuinigingsbedragen in de rapportage komen niet terug in de formats.
Kunnen de bedragen uit de rapportage uitgelegd worden? Graag een onderbouwing van
die bedragen
 Valt hieronder ook het vervallen van het Techlab? Wordt het bevorderen van
techniekonderwijs op een andere wijze voortgezet? Zo ja, hoe?
 Taakstelling is voor 2016 € 75.000 op formats 52 RMC/Leerplicht Pluspunt en 57 lokaal
onderwijsbeleid Weerbaarheidsprojecten en Techlab. Subsidie Techlab is verleend voor
max 3 jaar en loopt automatisch af. Hierdoor valt al 30.000 vrij, boven op de
bezuinigingsopdracht.
 Antwoord volgt.
 Nav bevordering van techniekonderwijs op een andere wijze; Techniek krijgt aandacht
binnen de eigen mogelijkheden van het primair- en voortgezet onderwijs. Zo worden
docenten van het primair onderwijs op het gebied van techniek opgeleid en begeleid door
docenten van het voortgezet onderwijs. De leerlingen van het basisonderwijs kunnen
techniek op een praktische manier ervaren door de lokalen te gebruiken van het
Kwadrant, Philips van Horne en Het College.. Op die manier wordt kennis gemaakt met
techniek maar ook met de scholen VO binnen Weert.
 Op leerlingenvervoer wordt een bezuiniging voorgesteld van €75K. In het format staat
een concrete bezuiniging van €46K. Hoe wordt de bezuiniging van het verschil ad € 29K
gerealiseerd?
De extra bezuiniging van €29K wordt gerealiseerd door de autonome leerlingendaling.
Daarnaast zullen door de Wet op het Passend onderwijs steeds minder leerlingen instromen
in het speciaal onderwijs en is meer sprake van het volgen van thuisnabij onderwijs.
 Het begrote bedrag aan lasten is €561K. Vanuit het Rijk wordt €436K vergoed. Uit het
format blijkt niet waar het verschil ad €125K voor wordt ingezet, of
bezuinigingsmogelijkheden zijn en wat hiervan de gevolgen zijn. Waar wordt het verschil
ad € 125K voor ingezet, zijn er bezuinigingsmogelijkheden en wat zijn hiervan de
gevolgen?
 De begrote kosten zijn €562K, de wettelijke kosten zijn €437K. Waar wordt het verschil
van €125K aan besteed?
 Kan worden uitgelegd waar de bedragen € 75K, €25K en -€30K uit de rapportage
betrekking op hebben?

Steller
Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel
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Antwoord

58

Antwoord

De gemeente Weert ontvangt aan rijksbudget voor VVE 2 tot 6 jarigen à € 400K plus €36K
voor training pedagogisch medewerkers kinderopvang, plus € 90 K in algemene uitkering
AU voor peuteropvang.
Het bedrag in de AU is niet benoemd als inkomsten omdat het geen geoormerkt geld is. Het
is gebaseerd op het % ouders met lage opleiding in Weert. Het is het gerichter budget dan
het algemene bedrag per inwoner in de AU. De 90.000 voor peuteropvang is voor ouders die
geen kinderopvangtoeslag krijgen (niet-tweeverdieners) en voor derde dagdelen voor
kinderen met een taalachterstand, extra afstemming met JGZ en warme overdracht naar de
basisschool.
Het lokale deel voor lokaal onderwijsbeleid (was 150 K in 2014, 100 K in 2015 en vanwege
bezuinigingen verder lager vanaf 2016) wordt ingezet voor kinderen ouder dan 6 jaar met
een taalachterstand (gewichtenleerlingen met laagopgeleide ouders en instromers uit het
buitenland) zodat ze niet naar duurder speciaal onderwijs hoeven.
Verder voor activiteiten uit de samen met onderwijs vastgestelde lokale agenda
(ouderparticipatie, 40 K voor weerbaarheidsprojecten in 1 klas per basisschool i.v.m.
voorkomen pesten, meeloopgedrag en voor tolerantie diversiteit) en culturele/duurzame
activiteiten cf wens college. Het VO krijgt 20 K voor de doorgaande lijn, zodat de
gewichtenleerlingen niet alsnog uit de boot vallen.
De bedragen 75, 25 en 30 zijn bij format 52/57 toegelicht.
 Staat er tegenover de €186.700 die we van het Rijk ontvangen ook een verplichting om
zelf gelden te besteden aan de combinatiefunctionarissen?
 Wonen de combinatiefunctionarissen in Weert? Hoeveel wel/niet?
 Kan de gemeente voorwaarden stellen zodat Punt Welzijn de coördinerende rol uitvoert
binnen de algemene subsidies die zij ontvangt?

Dhr. M. van den Heuvel

- Nee, er staat de verplichting dat de gemeente zelf de overige gelden organiseert. Deze
gelden mogen dus afkomstig zijn van derden.
(toelichting: € 186.700,- betreft 40 % van de salariskosten op basis van € 50.000,- voor 1
fte. De gemeente en haar samenwerkingspartners bekostigen dus samen meer dan €
280.050,- op om 9,3 fte’s in Weert te realiseren.)
*Van de 14 combinatiefunctionarissen “sport” wonen er 7 in Weert.
*De cultuurcoach en coördinator (zie convenant Art. 2-a 1 t/m 2c)woont in Weert;
*De cultuurcoaches, ingezet als praktijkdocenten kunsteducatie (zie convenant Art. 2-a 2d)
op de zes deelnemende scholen voor P.O, wonen ook allen in Weert.
-Het is niet uitgesloten dat dit op termijn zou kunnen, maar gezien de omvang en inhoud
van de functie zal dit ten koste gaan van de kwaliteit en output van het project “Let’s
Move”. Bovendien staat Punt Welzijn voor grote bezuinigingen waardoor nog meer taken
voor minder middelen onmogelijk lijkt.
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J. Cardinaal: 3x afschaffen leerplichtuitvoering voor Nederweert maar dat is budgettair
neutraal, dus dat heeft geen zin.
In de format worden diverse mogelijkheden opgesomd. Dit wil niet zeggen dat het college
deze gekozen heeft. U als raad maakt de keuze.

J. Cardinaal

J. Cardinaal
C. Jacobs

Antwoord

Techniek van het format. 75.000 komt hier een apart raadsvoorstel voor of heeft het college
dan de vrijheid? Hoe kunnen wij als raadsleden meedenken over deze verdere invulling en
krijgen we nog een keer de uitwerking en de consequenties te zien? Dit geldt voor meer
bezuinigingsvoorstellen.
Nee, voor 1 juli worden geen aparte raadsvoorstellen voorgelegd waarin genoemde
bezuinigingsvoorstellen worden uitgewerkt. Het voorliggend document wordt beschouwd als
een kadernota waarin door de richting/kaders worden vastgesteld op basis waarvan de
begroting verder wordt uitgewerkt. Deze uitgewerkte begroting ligt in november 2015 voor
in de raad. Daarbij kan het voorkomen dat sommige bezuinigingen nog steeds als een soort
taakstelling zijn opgenomen om pas daarna, bijvoorbeeld met partners uit te werken. Om
bezuinigingen in 2016 te kunnen realiseren is het technisch echter ook niet altijd mogelijk
om de bezuiniging pas in 2016 uit te werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het budget
leerplicht.
Het signaal dat raadsleden willen meedenken over het verder invullen van de te bezuinigen
bedragen wordt doorgegeven aan het college.
Er wordt een verduidelijking gevraagd omtrent de doorrekening van de normatieve klokuren
bewegingsonderwijs.
We zijn als gemeente verplicht om ervoor zorg te dragen dat voldoende ruimten voor
bewegingsonderwijs beschikbaar zijn ten behoeve van de leerlingen van het primair- en
voortgezet onderwijs. Gymzalen en sporthallen worden in bouw bekostigd vanuit de
onderwijsbegroting. Met de bezetting vanuit normatieve uren bewegingsonderwijs is in
principe de exploitatie van de zalen en hallen afgedekt. Dat maakt ander gebruik dan
onderwijs mogelijk tegen niet kostendekkende tarieven.
Blz. 9 prioriteit nr. 10 omvormingsfonds cultuur en maatschappij: is hier al een splitsing
tussen gemaakt?
Antwoord volgt.

49

Zijn de opgenomen prioriteiten 6, 7 en 8 gebaseerd op basis van offertes of calculaties?

V. van Brussel

Antwoord

Opmerking is dat de speelruimte voor de scholen vanuit de normbekostiging onderwijs
worden betaald. De speeltoestellen zijn onderwijs leerpakket en worden betaald door de
school.

Antwoord

Antwoord

48, 49, 50, 51
Antwoord

Prioriteit 10

J. Cardinaal

V. van Brussel

Prioriteit 6 betreft de inrichting van het buitenterrein RKEC.
De hoogte van dit bedrag was aanvankelijk een calculatie maar is in het raadsbesluit
uitgewerkt naar een offerte. Er is een inspanning geleverd om te blijven voorzien in een
algehele inrichting van het plangebied. Dat heeft uitvoering gedwongen tot een sobere
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49

variant.
Prioriteit 7 en 8 betreft inrichting parkeerterrein IKC Laar en inrichting buitenruimte school
Leuken.
De hoogte van deze bedragen zijn gebaseerd op calculaties. Aanbesteding zal de werkelijke
kosten zichtbaar maken.
Kunnen lokale partijen in de opdrachtgunning betrokken worden?

Antwoord

De binnen de gemeente geldende aanbestedingsrichtlijnen zullen worden gevolgd.

Prioriteit 2

Beekstraat (economie, binnenstad, prioriteitnr.2). Hoe is het bedrag hiervoor opgebouwd?

Antwoord

De benoemde Beekstraat betreft hier de verlengde Beekstraat tussen Hoogpoort en Bassin.
Dit stuk Beekstraat is meegenomen in de variantenstudie voor de reconstructie van het
Bassin en omgeving. Deze variantenstudie is gemaakt om uitwerking te geven aan de visie
“herontwikkeling Waterfront Weert” voor de fase reconstructie Bassin en aanliggende
straten. Het belangrijkste uitgangspunt is om na realisatie van de Werthaboulevard en de
Passantenhaven, een betere en veiligere situatie voor de langzame verkeersdeelnemers
(fietsers/voetgangers) te realiseren inclusief het kruispunt en de Stadsbrug.
In de reconstructie Bassin en aanliggende straten zijn de volgende deelgebieden te
onderscheiden:
-kruispunt Singel-Bassin-Eindhovenseweg (incl. verkeerssituatie Stadsbrug) (prio 1, 2016)
-Bassinplein (huidige parkeerplaats) (prio 1, 2016)
-parkflat/morregat (upgrading Morregat en inrichten parkflat tot meer parkachtige
uitstraling) (prio 1, 2016)
-Beekstraat (prio 2, 2019)

V. van Brussel
V. van Brussel

Het totale benodigde budget (prio 1 en 2 opgeteld) is geraamd op € 1.700.000
Voor de Beekstraat is als uitgangspunt genomen om de inrichting te realiseren conform de
rest van de binnenstad. Zo krijgt dit stuk Beekstraat “een upgrading” qua beeldkwaliteit,
sluit meer aan bij de binnenstad en vormt samen met het “Morregat” de verbindingsschakel
tussen de binnenstad en het Waterfront. Uiting aan die verbinding wordt onder andere
gegeven via de verhardingskeuze, de verharding wordt doorgetrokken vanuit de binnenstad
met een natuurstenen loper.
De variantenstudie is recent gereed gekomen, de detailuitwerking samen met omwonenden
en stakeholders wordt opgepakt na besluitvorming van uw Raad over deze punten uit de
keuzecatalogus en de financiële prioritering.
Het College van B&W stelt vanwege financiële afwegingen voor om de Beekstraat nu niet
mee te nemen bij de reconstructie Bassin, maar te programmeren voor 2019.
V. van Brussel
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Prioriteit 4

Stadspromotie (economie, binnenstad prioriteitnr. 4). Hoe is dit bedrag opgebouwd?

Antwoord

Het benodigde budget is bedoeld voor:
Continueren bestaande digitale middelen (website en sociale media MOIW)
stadsaankleding
evenementenpromotie
outdoor reclame
PR tools: foto’s, filmpjes, drukwerk etc.
toolkit organisaties/ondernemers actualiseren
Media/-advertentie inkoop
Binnenstadspromotie

Algemene
vraag
Antwoord

Pag. 9 (Economie, onderwijs) tolerantievraagstukken. Wat moet ik me hierbij voorstellen?

Algemene
vraag
Antwoord

De vergroening van de binnenstad is niet opgenomen bij het woonklimaat. Waar kan ik dit
vinden?
Antwoord volgt.

V. van Brussel

Vervangingsinvestering
nr. 3
Antwoord

Nadere toelichting op de vervangingsinvestering invoegen Oude Markt (Economie,
binnenstad,vervangingsinvestering nr. 3).

H. Coolen

Algemene
vraag
Antwoord

R. Geboers

Dit zijn vraagstukken die te maken hebben met acceptatie en uitsluiting van minderheden.

Het onderhoudsniveau is hoog door het intensief gebruik van het plein. Door het vegen en
reinigen ná evenementen en markten moet de voegvulling regelmatig bijgewerkt worden
ondanks dat hiervoor een speciaal mengsel wordt gebruikt. De huidige fundering wordt
vervangen zodat de voegen met een specie kunnen worden ingevoegd.
In de eerste paragraaf van het thema economie wordt gesteld dat we ons meer willen gaan
oriënteren op Brainport Eindhoven. Wat betekent dit en wat kunnen we dan niet meer doen?
Brainport 2020 is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs
(triple helix) in ZO Nederland. Brainport 2020 bundelt deze krachten met als doel de
economische structuur van deze regio duurzaam te versterken.
Met een uitbreiding van de oriëntatie wordt bedoeld dat geprobeerd wordt om meer Weerter
bedrijven aan te laten haken en daarmee profiteren van de economische ontwikkelingen van
Brainport Eindhoven. In het op te stellen economisch profiel worden er nadere keuzes
gemaakt over de economische focus en de maatregelen die daaruit voortvloeien
(economische agenda). Op dat moment wordt duidelijker waar we voor gaan en welke
consequenties dit heeft en waar we minder energie insteken.
Verder verwachten we dat ook Keyport, als deelregio van Brainport 2020, zal bijdragen aan
verdere aanhaking bij het aangrenzende Brainport-gebied.

R. Geboers
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Thema Woonklimaat 1

Naam voorzitter: Peet Dekker
Datum en versie: 9 juni 2015

Format
29

Antwoord
31

Antwoord

37

Antwoord
93
Antwoord

Vraag
 Het voorstel is om in de jaren 2015 t/m 2018 €100K te bezuinigen op bermen en
plantsoenen. Uit het format blijkt niet waar deze bezuiniging behaald gaat worden. Is dit
de minimale variant of de alternatieve keuzemogelijkheid? Waar bestaat het bedrag van
€ 100K uit? Welke keuzes worden gemaakt?
In de format zijn mogelijkheden geformuleerd. Hierbinnen moeten nog keuzes gemaakt
worden. Er wordt dus een keuze gemaakt uit de opgesomde mogelijkheden.
 Maken de cijfers die genoemd staan in de rapportage onderdeel uit van het
outsourcingstraject?
 In het format komen de cijfers uit de rapportage niet terug. Kan er meer duiding worden
gegeven aan de cijfers die genoemd staan in de rapportage?
De straatreiniging wordt in 2016 verzorgd door de Reinigingsdienst Weert (onderdeel
deelopdracht OG). De straatreiniging wordt volgens een lager kwaliteitsniveau uitgevoerd
(minder frequent). Dit betekent minder kosten vanwege een verminderde inzet van
materieel en mensen.
 Het voorstel is om op bebording €13K te bezuinigen. Uit het format blijkt niet hoe deze
bezuiniging wordt gerealiseerd, wel dat de gevolgen beperkt zijn. Is mijn conclusie juist
dat het budget nooit uitgeput is geweest waardoor de gevolgen beperkt zijn? Zo nee, wat
zijn de gevolgen van de mogelijke bezuiniging?
De conclusie is juist. De gevolgen van de bezuiniging zijn beperkt.
 Wat zijn de baten en de lasten (exploitatie) per kermis?

Steller
Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Baten en lasten Kermis gebaseerd op cijfers 2014
Kermis Weert
Opbrengsten van pacht ca. € 400.000,00 - € 415.000,00
Totale kosten ca. € 280.000,00
Per saldo blijft over tussen € 120.000,00 en € 135.000,00
Met name stroomkosten zijn variabel (aggregaten en brandstof)
Dorpskermissen
Totaal dorpskermissen is ca. € 1000,00 negatief
Dit wordt veroorzaakt door de jaarlijkse kosten die wij maken aan de drie kleine kermissen.
Deze kosten jaarlijks € 15.000,00
Dit betekent dat Stramproy een positief saldo heeft van € 14.000,00

6

Technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” bijeenkomst 1
94
Antwoord

35
Antwoord
29
Antwoord
32
Antwoord

121
Antwoord

5
Antwoord

29
Antwoord
85
Antwoord



Op Bossen IJzeren Man en hertenkamp wordt in 2016 €10K en in 2017 en verder € 80K
bezuinigd. Welke taken worden dan specifiek niet meer uitgevoerd of op welke wijze
wordt de bezuiniging behaald, welke keuzes zijn hierin gemaakt?
In 2016 worden geen beleidsactiviteiten uitgevoerd (€ 8.000 minder doorbelasting
ambtelijke uren, maar dat op een ander product terug en dat staat niet in de catalogus),
tevens wordt bezuinigd op vervanging van materiaal en goederen (€ 2.000,-). We sturen er
op aan om de kinderboerderij in 2017 geprivatiseerd te hebben.
 Deactiveren fonteinen, afschrijvingskosten lopen door. Zitten die kosten in de € 22.844,In het bedrag van € 22.844 zitten geen afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten
bedragen € 5.000,- Hanging baskets niet meer meefinancieren. Wat zijn de kosten?
Kosten zijn € 10.500,- per jaar.
 Onkruidbestrijding, doen we dat nog zelf, kunnen we dit mensen laten doen net als bij
sneeuwschuiven.
Onkruidbestrijding is uitbesteed, mag vanaf 2016 naar verwachting niet meer met
chemische bestrijdingsmiddelen, daarom worden kosten hoger. Duurzame bestrijding is
kostenverhogend. Wij volgen de ontwikkelingen op de landelijke markt voor een
kosteneffectieve methode.
 Speelruimtebeleidsplan, wat is de verhouding tussen dit plan en de bezuinigingen op de
speelplaatsen?
In 2012 is speelruimteplan opgesteld. Dit is aangehouden i.k.v. het proces van de
bezuinigingencatalogus. In dit proces is voorgesteld om € 44.000 te bezuinigingen, terwijl
het voorstel is om € 77.418,- te investeren voor uitvoering van het speelruimteplan, met
o.a. verbreding doelgroep. Hier dient een keuze in gemaakt te worden. Bij realisatie van de
bezuinigingen kan de verbreding van de doelgroep niet gerealiseerd worden.
 Vervangingsinvestering Bomenbeheerplan. Wat is echt nodig?
Bomenbeleidsplan is vastgesteld. De uitvoering is niet vastgesteld. Voor het realiseren van
de bezuinigingen dienen beheermaatregelen voorgesteld te worden, zoals in de format is
opgenomen. De dekking van het bomenbeheerplan is het huidige budget met daarbij nog
opgeteld het bedrag van de vervangingsinvestering.
 Bermen en plantsoenen, niet meer maaien, hoe zit het dan met de veiligheid?
Keuzes staan nog open. Er zijn diverse mogelijkheden. Keuzes kunnen op verschillende
manieren worden ingevuld. Hier geeft het college nog een uitwerking aan nadat de keuze
gemaakt is. Deze wordt dan weer teruggebracht naar de raad.
 Wat is de onderbouwing van de kosten van de bladkorven? Wat brengt het de gemeente
op als de mensen het groenafval zelf naar de milieustraat brengen?
Dit zijn inderdaad de manuren en materieelkosten. Het verwerken van groenafval is geen
opbrengst maar een kosten post. Voor de verwerking van groenafval (inclusief blad) kost
€ 7,45 per ton. Afgelopen jaar is er ongeveer 560 ton blad afgevoerd. Als de burger dit zelf
naar de milieustraat gaat brengen, betekent dit ook dat de kosten van de

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. L. Kusters

Mw. S. Winters
Mw. S. Winters

Dhr. J. Engelen

Dhr. J. Engelen

Dhr. J. Engelen

Dhr. J. Engelen
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85
Antwoord

29
Antwoord
86
Antwoord

1
Antwoord
23
Antwoord
29
Antwoord
29
Antwoord
Algemeen
Antwoord
30

milieustraat hoger worden.
De huidige verwerking van het bladafval wordt nu betaald uit de groencompostering. Gaat
het naar de milieustraat worden de kosten hiervan hoger. Denk hierbij aan de gemeente
Nederweert waar we samen de milieustraat mee exploiteren.
 Zit plaatsen bladkorven in de concessieovereenkomst met Van Gansewinkel
Nee, dat zit er niet in, opruimen van blad zit bij de groenaannemers BTL en de Risse.
Straatreiniging zit bij Van Gansewinkel. Blad in openbaar gebied zal opgeruimd moeten
worden. We gaan meer met hybride contracten werken. Wat vinden bewoners in de straat
belangrijk, in overleg treden met de aannemer over groenonderhoud, etc.
 Algemeen bermen en plantsoenen: categorie wettelijk is niet duidelijk.
Antwoord volgt.
 Fietsknooppuntennetwerk, wij hebben een ander systeem dan in Brabant? Hoe zit dat?
In 2014-2015 is regulier budget weggeschreven naar een verkeerd product. Hoe zit dat?
Wij hebben een systeem voor het fietsknooppuntennetwerk dat aansluit bij Belgisch
Limburg. Dit is als pilot ontwikkeld. Vervolgens is aansluiting gerealiseerd door gemeenten
in Zuid-Oost Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Dit wordt momenteel digitaal ontsloten.
Ten aanzien van de producten is een wijziging doorgevoerd waardoor e.e.a. logischer
gerubriceerd zou worden in de begroting. Dit is abusievelijk niet goed verlopen. Dat wordt
nu hersteld. Het betreft geen wijziging in de begroting.
 Vervangingsinvestering: Kunnen plantschalen hergebruikt worden?
Het merendeel kan niet hergebruikt worden, vanwege beschadiging of scheuren. Dit zijn de
oudere. De nieuwe worden niet weggegooid, deze kunnen wel hergebruikt worden.
 De opbrengst is € 94.700,-. Moet dit niet met € 35.000 verminderd worden (2e
rapportage).
Uitgangspunt voor het format is de begroting 2015. De mutatie zoals aangegeven in 1e
rapportage 2015, die later opgesteld is, is hierin niet verwerkt.

Is het niet gevaarlijk als duikers niet meer schoongemaakt worden en bermen niet meer
gemaaid.
De keuzes staan nog open. Er zijn diverse mogelijkheden op de bezuinigingen te halen.
Keuzes kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Hier geeft het college nog een
uitwerking aan nadat de keuze gemaakt is.

Op welk kwaliteitsniveau komen we uit als we hierop bezuinigen?
De boomspiegels bijvoorbeeld worden nu netjes gehouden en bijgestoken, dat kan anders.
De keuzes worden gemaakt afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen wordt. Dan wordt
ook uitgelegd welke kwaliteit daar bij hoort.

Nemen we nu kennis van de keuzecatalogus of stellen we nu vast? Bv. de prioriteiten.
Dhr. J. Cardinaal antwoordt: we nemen er nu kennis van, dat doen we altijd met de
voorjaarsnota.

Er staat dat we voor meer dan 8 ton kunnen kiezen. Bij inspanning organisatie staat
motivatie, waar verwijst dat naar.

Dhr. P. Sijben

Dhr. P. Sijben
Mw. S. Winters

Dhr. J. Engelen

Dhr. J. Cardinaal

Mw. R. Geboers

Mw. C. Beenders

Mw. C. Beenders

Dhr. J. Cardinaal
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Antwoord

31
Antwoord
31
Antwoord

31
Antwoord
32
Antwoord
33
Antwoord
35
Antwoord
35
Antwoord

37
Antwoord

De motivatie staat in de format, is integraal opgenomen. Hiervoor wordt niet gekozen
omdat dit al op een minimum zit. In het verleden is hierop al bezuinigd. We lopen risico op
onveilige situaties als we er nog meer op gaan bezuinigen. Nu is de onderhoudssituatie al
minimaal. Voor Graafschap Hornelaan komt een integraal voorstel, parkeren opnieuw
regelen met andere wegindeling. Dit kan omdat de weg opnieuw overlaagd wordt.

Is het een idee om meer afvalbakken in de stad te plaatsen.
Dit product heeft betrekking op straatreiniging. Opruimen van zwerfvuil van afval zit in het
groenonderhoud. We hebben al veel afvalbakken, dit is kostbaar.

Cijfers van de keuzes komen niet terug in de rapportage. Deze zijn niet herleidbaar.
Straatreiniging is onderdeel van outsourcing OG. Voorstel is om onderhoud tegen een lager
kwaliteitsbeeld uit te voeren. Is nu A. Voorstel is niveau B. Dit betekent dat er meer vuil op
straat te zien is. Meer blad en zand in de goten. Van A naar B levert een besparing op van
10%. De politiek moet hierin een keuze maken.

Mobiel urinoir levert een besparing op, maar kost ook veel als je het weghaalt. Waarom
is er geen voorziening voor vrouwen?
Er zijn meerdere urinoirs, de verwachting is dat dit geen overlast oplevert. Antwoord van de
heer Cardinaal: dit zou wellicht met de bewaakte fietsenstalling geregeld kunnen worden.

Is onkruidbestrijding chemisch?
Is deels niet meer chemisch, waar hemelwater is afgekoppeld is de bestrijding chemischvrij.
We volgen landelijke ontwikkelingen. Er zijn verschillende methodes. We komen tijdig met
nieuwe voorstellen. Maar dit wordt altijd duurder.

Gladheidsbestrijding alleen op hoofd- en ontsluitingswegen en verder nergens
Er is een beleidsplan opgesteld. Daar wordt naar gehandeld. Fietspaden worden hierin
meegenomen. Rondom verzorgingshuizen wordt geen sneeuw geruimd.

Hoort dit niet bij de aantrekkelijke stad? Waarom is dit een belangrijke bezuiniging. Een
overzicht van de reclame-inkomsten geven.
Geraamde reclame-inkomsten € 16.000,--. Werkelijke inkomsten 2014: € 17.160,-(Contract exterion € 14.460,--, RBL telecom € 2.700,--)

Gaan we nu wel/niet achterpadverlichting afschaffen. Wat is de bezuiniging hiervan als
we dat gaan doen?
Indien de achterompadverlichting wordt afgeschaft dan bezuinigen we de komende jaren
het volgende:
Vervangen van alle armaturen in de komende 10 jaren = 523 x €115,- = € 60.145,Jaarlijkse vergoeding bewoners 523 x € 15,- = € 7.845 x 10 jaren=€ 78.450,Administratie, registratie, mutatie en onderhoudskosten 40 werkuren a € 23,- per uur =
€ 920x 10 jaren = € 9.200,Totale besparing in 10 jaar is € 147.795

Gaan we alle borden vervangen indien nodig?
We kijken kritisch of borden echt vervangen moeten worden, als de borden niet echt nodig

Mw. R. Geboers

Dhr. M. van den Heuvel

Mw. R. Geboers

Mw. R. Geboers

Dhr. G. Nijs

Mw. C. Beenders / J. Cardinaal

Dhr. M. van den Heuvel

Mw. R. Geboers
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zijn, dan halen we ze weg.

Hiervoor worden caravans gecontroleerd door een vereniging (VVN).
Wij geven de vereniging subsidie, rond de € 3.500,-.

Gaan we nu wel een onderzoek doen om te stimuleren dat de verenigingen (VVN) in de
regio meer gaan samenwerken.
Het college kiest er niet voor, de ambtelijke organisatie gaat dit onderzoek daarom niet
doen. Als de raad dit wil dan zou daar een opdracht voor moeten komen aan het college.

We hebben toch al een waterhuishoudingsplan? Er staan veel goede zaken in de
formats. Je kunt niet zien of zaken wel/niet uitgevoerd worden. Dit is onduidelijk. Kan
dat inzichtelijk gemaakt worden (algemeen!)
Nee, een waterhuishoudingsplan hebben we nog niet, dat wordt nu opgesteld. De in de
format gestelde activiteiten worden nu uitgevoerd.

Contracten voorzien niet in het gehele areaal, hoe zit dat?
Voor een deel werd alleen geacteerd op klachten. Dit wordt in het nieuwe
waterhuishoudingsplan anders.

Nummer 82 wordt niet gekozen en 83 wel. Is dat een taakstelling waarvoor al is
gekozen? Misschien makkelijker om een totaalbedrag voor al het groen op te nemen.
Wat is de totale bezuiniging op het groenonderhoud?
Deze is extra, gericht op onderhoud van bomen. Streven is om begrotingsposten opnieuw in
te delen. Filosofie is beheer van de stad. Inhoudelijke keuzes moeten nog gemaakt worden.
Dat kan binnen het onderhoud van bijv. bomen. Dit product van bomen ligt voor 100% al
bij de aannemers. Bij bezuiniging op onderhoud kan achterstand ontstaan. Verder is een
vervangingsinvestering van € 148.000,- nodig. Dus aan de ene kant bezuinigen en aan de
andere kant is juist geld nodig. Overzicht van de totale bezuiniging op groen.

bedrag voorstel
format
activiteit
bezuiniging
29 Bermen en plantsoenen
€ 100.000,00
31 straatreininging
€ 24.000,00
onkruidbestrijding
32 verhardingen
‐€ 44.377,00
70 groene sportterreinen
82 Kleinen landsschapselementen
83 straatbomen
€ 60.000,00
84 zitbanken en afvalbakken
85 groencompostering
€ 20.000,00
94 bossen Ijzeren Man
€ 10.000,00

Mw. R. Geboers
Dhr. J. Cardinaal

Dhr. J. Cardinaal

Mw. R. Geboers

Dhr. J. Cardinaal

Niet gekozen bezuini‐
ging ZBB

€ 299.629,00
€ 37.136,00
€ 11.167,00
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Ijsbanen
Natuurcamping
volkstuinen
speelplaatsen

€ 11.497,00
€ 1.000,00
€ 41.000,00
€ 223.120,00

€ 8.728,00

€ 7.067,00

€ 356.660,00

€ 39.156,00

College maakt geen keuze, blijft ze dus vervangen voor duurzame goedkopere banken.
Er is een beheerplan. Kan er een zitbankenbeleid komen?
Dit is een politieke vraag. Er is een aantal jaren geleden al een bankenplan opgesteld. Dit is
echter niet meer up to date.

Bladkorven weg, kunnen mensen dan gratis groenafval naar Milieustraat brengen.
Dit kan conform huidig beleid, tot 6 knippen per jaar.

Beëindiging contracten en onderzoeken mogelijkheden verdergaande privatisering
backoffice VVV is interessant.
Minimumvariant betekent ten aanzien van regiopromotie feitelijk openbreken van
contracten. Deze zijn regionaal aangegaan met andere gemeenten en lopen contractueel
t/m 2016 op basis van door de gezamenlijke gemeenten Midden Limburg vastgesteld
businessplan. Niet meer participeren betekent verlies aan schaalvoordelen en geïsoleerde
positie van Weert. Goede toeristisch/recreatieve profilering kan niet zonder een
gemeentegrensoverschrijdende aanpak (digitale informatiezuilen die Weert landelijk
ontsluiten, digitale routeplanner, bovenregionale promotiebudgetten aanvullend op
gemeentelijke financiële inbreng etc.).
Ten aanzien van de back office Weert kan onderzocht worden hoe verdergaande
samenwerking met CMW vorm te geven, mede in relatie tot het gesloten pact van de
binnenstad op 27 maart j.l.

Overal zijn evenementen (commercieel, cultureel, Bospop, etc). Maak de totale
budgetten inzichtelijk. Facilitair en bijdragen afzonderlijk.
Antwoord volgt.

Kermis dorpskernen zelf oppakken.
Met Altweerterheide wordt hierover gesproken.

Ooit is besloten om kinderboerderij niet commercieel te maken. Is het commercieel
maken besloten in de visie Kempen~Broek?
Nee, dit ligt niet in de visie vast.

IJsbaan, afgelopen jaar is die er niet geweest. Worden de kosten dan gemaakt.
De verlichting wordt standaard aangelegd. Op de natuurijsbaan kun je dan maar 3 dagen
schaatsen, dan is die versleten. Bij langere vorst kun je op de Noorderlaan schaatsen. Wijken dorpsraden maken steeds vaker zelf schaatsbanen.

Wordt hiermee de natuurijsbaan de nek omgedraaid.

Mw. R. Geboers

Dhr. J. Cardinaal
Dhr. J. Cardinaal

Dhr. J. Cardinaal

Dhr. J. Cardinaal
Mw. C. Beenders

Dhr. J. Cardinaal

Dhr. J. Cardinaal
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Antwoord volgt.

Hoe zit het met de bezuiniging op het speelruimteplan?
Speelruimteplan nog niet naar de raad. Dat ligt er nog. De € 41.000 bezuiniging zijn
onderdeel van de financiering van het speelruimteplan. Daarnaast zijn er nog € 78.000
nodig om speelruimteplan te kunnen uitvoeren. Na de bezuiniging van € 41.000,00 kan er
alleen nog beheer uitgevoerd worden. Speelruimteplan is bijgevoegd.

Is er iets voor grof vuil, een keer per maand.
Er is een mogelijkheid voor een dienst, tegen een vergoeding. Hiervan is geen plan, maar
dit is een voorziening die de gemeente aanbiedt.

Voorbereiding onderzoek Westtangent en spoorlijn Weert-Antwerpen. Ligt daar een visie
onder, onder die 2 miljoen. Mag dat ook 1 miljoen zijn?
Er is onderzocht hoeveel die spoorlijn gaat kosten, dus daar ligt een visie onder. Plan aan
raad geven. Geld voor onderbouwing van onderzoek Westtangent is eerder al beschikbaar
gesteld. Dit is nog niet uitgegeven.

Hoe zit het met reclame?
Antwoord volgt.

Dhr. J. Cardinaal

Mw. R. Geboers

Mw. C. Beenders

Dhr. T. Nijs
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Naam voorzitter: Manon Krauth
Datum en versie: 9 juni 2015

Vraag
1. wat zijn de maatschappelijke effecten bij het vertrek van de Bibliotheek uit de
huidige dependance?
2. wat is het huurbedrag welk door Biblocenter wordt betaald aan De Zaal?
3. bij verplaatsing van de Bibliotheek ontstaat er dan een exploitatieverlies bij De
Zaal?
 Antwoord volgt.
 Er worden nu boeken en materialen uitgeleend in de bibliotheekvestiging in
Stramproy. Wat is, na de omvorming tot schoolbibliotheek, het verschil met nu?
Antwoord volgt.
 5. Er bestaat een project ”Bibliotheek aan huis”, daarbij worden door vrijwilligers
boeken aan huis gebracht bij minder-mobiele ouderen. Kan dat dan ook voor
Stramproy gaan gelden?
 6. Demografische ontwikkelingen graag koppelen aan leerlingenaantallen in
Stramproy.
 5. De “Boek-aan-huis-dienst” voor aan huis gebondenen is reeds actief in zowel
Weert als Stramproy. Belangstelling in Stramproy is momenteel gering (2
deelnemers). Vaak wordt deze functie in de kleine kernen vervuld door
familie/kennissen.
 6.De Duizendpoot: 2015 totaal 110 /onderbouw 66 naar 2035 totaal
131/onderbouw 65
De Firtel: 2015 totaal 245 / onderbouw 106 naar 2035 totaal 206 / onderbouw 103

Steller
Dhr. H. Stals

59



H. Stals, E. Werps, T. Geelen
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Antwoord

7. Kan er een differentiatie gegeven worden van de kengetallen op p. 140
uitgesplitst naar Weert en Stramproy.
7. De kentallen op p. 140 zijn die uit 2013. Inmiddels zijn de kentallen uit 2014
bekend. Voor Stramproy:
Ledentotaal 1.539
Leners 0-13: 55 / 14-17: 303 / 21-100: 665
Uitleningen: jeugd 28.910 / volwassenen: 28.477
Opvallend hierbij is dat ca. 30% van de inwoners van Stramproy lid zijn van de
bibliotheek, dit is een veel hoger bereik dan onder inwoners Weert (22%).
Wordt gesproken over frictiekosten. Hoeveel is dat?
Heeft te maken over kosten welke Bibliocenter moet maken als zij personeel moeten
ontslaan. Momenteel zijn er 26 bezettingsuren in Stramproy, de transitievergoeding
zou ca. € 20.000 bedragen.

Mevr. T. Geelen

Mevr. C. Beenders

Dhr. L. Kusters
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Waar huren wij de Dependance van? Is het gebouw van de gemeente of huren wij
van stichting gemeenschapshuis Stramproy?
Er is een huurovereenkomst afgesloten met het gemeenschapscentrum Stramproy
op 1-1-1980 voor een periode van 40 jaar. De looptijd is dus tot 1-1-2020. De
huurkosten bedragen € 29.040 exclusief servicekosten. De kosten voor openbreken
contract zijn onbekend.
Leidt dit tot een exploitatietekort bij de stichting.
Ja, dat klopt.
1. Dienen op korte en middellange termijn investeringen te worden gedaan aan de
Bosuil? Zo ja, welke investeringen dienen aan het pand van de Bosuil de komende
10 jaar te worden gedaan?
2. Is het mogelijk de voor bepaalde activiteiten die plaatsvinden in de Bosuil naar
een andere locatie te verhuizen, bijvoorbeeld in de buurt van het centrum?
3. Wat zijn de exacte kosten die de gemeente maakt ten behoeve van de Bosuil,
zoals exploitatiekosten, subsidies, overheadkosten etc?
1. Antwoord volgt.
2. De Bosuil is een specifieke podiumaccommodatie, met licht- geluid en
podiumvoorziening die elders in Weert niet aanwezig is.
3. Naast de in het format reeds genoemde zijn dat: onroerend zaakbelasting € 1.124
/ waterschapslast € 400 / brand- en uitgebreide gevarenverzekering € 890.
1. De huurcomponent van het Rick (€ 222.380) dient te worden uitgesplitst naar
twee locaties. Welke bedragen passen daarbij ?
Het Rick is momenteel gehuisvest op twee locaties, namelijk aan het Collegeplein 5
en aan de Beekstraat 27. De huurcomponent van deze is resp. € 130.716 en
€ 91.664
Wordt stevig geschrapt in subsidie Rick. Levert ook frictiekosten op. Die moeten we
ophoesten. In hoeverre kan het Rick dit dragen zonder om te vallen.
Ja, er komen gezien de intergemeentelijke afspraken frictiekosten. Deze bedragen
maximaal in drie jaar 150% van de bezuiniging.
We zijn met Rick in overleg om te kijken hoe we dit op een goede manier binnen het
Rick kunnen opvangen. Uitgangspunt daarbij is een gezonden organisatie in stand
houden.
Bestaat er concurrentie voor het Rick waardoor het meer commercieel wordt.
Niet van professionele gesubsidieerde instellingen, waarbij kwaliteit en continuïteit
de belangrijkste richtlijnen zijn.
1. Er is een investering van € 2.115.000 opgenomen voor de vervanging van
toneeltechnische installaties. Zijn daar technisch gezien tussenvarianten mogelijk. Is
dit de optimale of minimale variant ? En heeft de keuze voor een eenvoudigere
installatie wellicht gevolgen voor de constructieve aanpassingen.
2. Investeringen waarvan nu de jaartallen met een vraagteken staan, zijn nog niet

Dhr. L. Kusters

Dhr. L. Heuvelmans
Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. E. Werps

Dhr. L. Heuvelmans

Mevr. S. Winters

H. Stals en T. Geelen
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definitief? Klopt dat.
1. Dit betreft het bedrag dat noodzakelijk is voor de uitvoering conform het
Programma van Eisen. De eventuele keuze voor vereenvoudiging van de installatie
heeft geen invloed op eventuele constructieve aanpassingen.
2. Ja, dat klopt. Deze investeringen, resp. vervangen theaterstoelen en restant
theaterverlichting/dimmers zijn indicaties opgenomen. Het exacte jaar van
vervanging is, zoals opgenomen in het format, nog moeilijk in te schatten.
3. Er worden nu al stoelen vervangen. De vraag is of het genoemde bedrag straks
nog wel nodig is.
3. Dat klopt, het opgenomen bedrag is indicatief, zoals aangegeven in het format.
Betreffende de wachtgeldverplichtingen, of frictiekosten: Wij hebben toch geen
personeel van Munttheater in dienst? Over welk bedrag hebben we het bij
benadering indien het Munttheater gesloten zou worden?
Van de personeelsleden in dienst bij het Munttheater hebben 2 FTE, van oudsher, de
cao-gemeenten. De overigen de cao-Nederlandse Podia. In totaal betekent dit dat bij
ontmanteling van het Munttheater € 151.000 frictiekosten gemoeid zijn. De
meerkosten voor het opstellen van een sociaal plan (noodzakelijk als het een
collectief ontslag betreft), juridisch advies etc. zijn in dit bedrag niet meegenomen.
Als we besluiten om te investeren in het Munttheater zijn we er dan de komende 10
jaar vanaf of is het jaarlijks. Zijn er nog zaken die niet zijn meegenomen waar we de
volgende jaren mee worden geconfronteerd. Of is dit datgene wat nodig is om het
theater draaiende te houden.
De thans bekende items zijn in het bedrag meegenomen.
Groot onderhoud nodig? Wanneer?
De termijn voor groot-onderhoud is 20 jaar. Dit betekent dat de eerste termijn 2020
afloopt.
Moet er aan het pand zelf nog wat gebeuren.
Er dienen constructieve aanpassingen uitgevoerd te worden bij vernieuwing van de
toneeltechnische installaties. In het totaalbedrag zijn deze opgenomen.
Hoeveel wordt daar gemiddeld aan gespendeerd.
Dit betreft het jaarlijks beschikbare budget van € 6.000 voor vervanging/restauratie
van vernielde beeldhouwkunst in de openbare ruimte. Afhankelijk van de
vernielingen van beelden wordt dit budget aangesproken. Momenteel wordt bezien
of bronzen beelden in de openbare ruimte wellicht beveiligd kunnen worden. Het
verzekeren van beeldhouwkunst in de openbare ruimte is zeer kostbaar en daarom
niet rendabel.
Tiendschuur zou verkocht worden? Afhankelijk van bestemmingsplan bekijken wat
ermee gebeurd?
Klopt
Niet is opgenomen alle kosten om het jacob van Horne museum in stand te houden.

Mevr. C. Beenders

Dhr. L. Heuvelmans

Mevr. S. Winters

Dhr. L. Heuvelmans

Mevr. S. Winters

Dhr. H. Stals

Dhr. H. Stals

Dhr. L. Heuvelmans
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Het museumbeleid en de effecten daarvan is helemaal niet opgenomen.
Er is een p.m. post opgenomen in de begroting (zie bijlage 2 van het visiedocument
Kiezen met Visie)
Instandhoudingskosten Jacob van Horne bedragen ruim €90.000,- per jaar.
De kosten van het museumbeleid komen pas met de museumnota in beeld aan het
begin 2016.
Collecties in opslag. Wat is de waarde van die collecties. En wat is de waarde die wij
eventueel kunnen verkopen? Zodat het geld gebruikt kan worden voor aankoop van
nieuwe collecties
Grootste deel collecties zijn bruiklenen. Van het eigen deel is slechts klein gedeelte
verkoopbaar, denk dan vooral aan moderne kunst uit BKR-regeling.
1. Dat er een samenwerking op gang is gekomen tussen mediapartijen in Weert,
zoals WeertFM, WTV, MLA en Weert-de-Gekste heeft dat invloed op de subsidiëring
van de lokale omroep?
In mediawet is bepaald dat de gemeente een bekostigingsplicht heeft ten aanzien
van de lokale omroep. Tevens is daarin omschreven dat, wil de lokale omroep
toekomstbestendig blijven, er een aansluiting gezocht kan worden bij andere mediapartijen, waaronder commerciële aanbieders. De bekostigingsplicht geldt voor de
bijdrage welke de gemeente daarvoor van het Rijk ontvangt in de Algemene
middelen. De subsidiëring betreft de huurcomponent welke is opgenomen in de
gemeentelijke subsidie, omdat de Lokale omroep is aangemerkt als Professioneel
culturele instelling.
2. Er staat dat het een keuze is. Dat klopt toch niet als het een plicht is?
De keuze heeft alleen betrekking op de huurcomponent (€ 13.000)
3. Als je op minimum gaat zitten. Wat dan wel en wat niet.
Wij bekostigen nu ook de huurcomponent, die ontbreekt in de minimumvariant.
4. Als ze inkomsten generen. Hoe ga je daar dan mee om? Krijgt weert FM
inkomsten van verhuur van de studio?
Nee, alleen de medewerkers van de stichting Streekomroep zijn gehuisvest op de
Wilhelminasingel. Alle andere samenwerkingspartijen hebben een eigen
huisvestiging. Voor wat betreft de TV-studio: deze is omgebouwd tot
multifunctionele TV studio. De producent van Weert Journaal is momenteel MLA-BV
en maakt 30 minuten per dag. De rest van de tijd is de studio in gebruik van de
Streekomroep voor de productie van Radio en TV programma’s voor de lokale
omroep. Er is dus geen sprake van een financiële bijdrage in de huur.
Keuze € 8.423.Bij maatschappelijke gevolgen is Weert niet meer energie neutraal.
Als we dat wel investeren, zijn we dan in 2050 wel energieneutraal?
Geld ten behoeve van duurzaamheid genereert geld. Dan wel door energiebesparing
te realiseren, dan wel door deze deel te nemen aan subsidietrajecten, die ook weer
gericht zijn op energiebesparing.

Mevr. S. Winters

Mevr. T. Geelen

Mevr. T. Geelen
Mevr. T. Geelen
Mevr. C. Beenders

Dhr. H. Stals
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Weert participeert momenteel in 4 subsidietrajecten. Voor 2 van de 4 trajecten is
cofinanciering noodzakelijk. Binnen 1 traject willen we de zes grootste woonwijken in
Weert thermografisch in beeld brengen, zodat de energieverliezen zichtbaar worden.
Cofinanciering ca 3.000 euro, opbrengsten ca 50.000 euro. Maar ook bewustwording
en draagvlak is erg belangrijk. Daarvoor zijn communicatiemiddelen nodig, welke ook
geld kosten. Zo is onlangs het digitale energieloket gerealiseerd, waarbij burgers
geholpen kunnen worden met al hun vragen over energiebesparing in hun woning
(www.weert.nl/energieloket). Kortom, zonder budget is het niet mogelijk invulling te
geven aan dit beleidsveld en te werken aan een energieneutraal Weert in 2050.
Wat zou het opleveren als we 20% van gemeentegebouwen voorzien van
zonnecollectoren die energie leveren.
De 20 grootste gemeentelijke gebouwen van Weert zijn onderzocht en er zijn 3-5
gebouwen geschikt voor zonnepanelen (panelen leveren elektriciteit). Deze
gebouwen bieden ruimte voor ongeveer 2.200 panelen (elektriciteitsverbruik van
ongeveer 200 huishoudens). 2 van deze gebouwen hebben een WKO installatie,
zodoende zijn zonnecollectoren voor het leveren van warmte niet meer nodig. De
terugverdientijd van collectoren is veel langer als die van panelen, vandaar dat we
ons nu richten op panelen. Ook de mogelijkheden van panelen op lege terreinen of
bijvoorbeeld een waterberging worden onderzocht. Zonnecollectoren zijn op
terreinen geen optie, warmte kan niet worden terug geleverd aan een net.
Als je bezuinigt wordt er meer ingezet op vrijwilligers. Alleen als je kiest voor een
gemeente die op den duur energieneutraal wordt. In hoeverre wil je dan nog een
bezuiniging op je NMC?
Vanuit gemeentelijk beleid wordt de ambitie voor het Natuur- en milieu educatief
centrum steeds groter. Recent is het energieloket geopend. Professionele aansturing
is nodig voor de continuïteit en kwaliteit als aanspreekpunt voor professionele
partners en bestuurlijke organisaties.
Hebben ze geen baten van bijv. scholen
Als je bezuinigt op natuur en milieueducatie kunnen scholen dan nog wel een
bijdrage doen?
Baten (ca € 16.500), de baten zijn onderdeel van de algehele exploitatie van NMC
en worden direct geïnvesteerd in diverse projecten zoals energiefietsen, leskisten,
zonnecellen, groene zomerschool, lesmateriaal, etc..
Een hogere bijdrage van scholen dient nader onderzocht te worden, een bijdrage
hiervan verhoogt de drempel om gebruik te maken van deze diensten.
Cofinancieringsprioriteiten Weert West.
Mist visie die eronder ligt. Wat als je dit budget zou halveren. Wat heeft dat voor
gevolgen.
Kan het ook met minder dan de 2 miljoen
De Provincie vereist cofinanciering bij Provinciale bijdragen.
Antwoord volgt.

Dhr. L. Heuvelmans

Mevr. C. Beenders

Dhr. H. Stals

Mevr. C. Beenders
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Prio 12
Antwoord
Prio 12
Antwoord







Prio 12



Antwoord



Prio 14





Prio 14





Antwoord volgt.
Is er al bekend wat we daar gaan doen voor 2 miljoen?
Deze vraag is bovenstaand al beantwoord.
Is er een idee over het totaal investeringsvolume dat daar gaat plaatsvinden?
De particuliere ontwikkelingen zijn in volle gang. Het totale investeringsvolume is
afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken.
Investering brengt uitbreiding vastgoed met zich mee. Leidt tot verhoogde
opbrengst OZB. Graag vertaling investering in OZB toename.
Of een en ander leidt tot verhoogde OZB opbrengsten is nog maar de vraag. De op
handen zijnde exploitaties zullen dit uitwijzen. Mogelijk vallen de taxaties fors lager
uit dan de huidige waardebepaling waardoor de investering vele malen hoger is dan
de (geringere) inkomsten vanuit de OZB.
Wat gaat ons de investering van 1,5 miljoen ons opleveren in de exploitatie?
Antwoord volgt.
Investering is bedoeld om e.e.a. in nieuwe stadhuis onder te brengen? Of is niet
helemaal helder waar het gaat komen?
Antwoord volgt.
Nu voldoet het niet aan de wettelijke eisen. Organisatorisch wel op orde. Koppeling
van archiefstukken. Voldoet het met deze investering wel of moet er nog geld bij?
Antwoord volgt.

Dhr. L. Heuvelmans
Dhr. L. Heuvelmans

Dhr. L. Heuvelmans

Dhr. H. Stals
Dhr. L. Heuvelmans

Dhr. L. Heuvelmans
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Naam voorzitter: Frank van Beeck
Datum en versie: 9 juni, versie 0906, 15.00
Thema Zorg
Format
28
Antwoord
112, 122,
124, 126
Antwoord
119
Antwoord

134

Antwoord

21

111

Vraag
 In bijlage 1 wordt wel format 28 genoemd maar niet het bijbehorende bedrag van €
6.330. Heeft dit een verklaarbare reden?
Dit bedrag wordt al in 2015 bezuinigd. Dit wordt verwerkt in de tweede rapportage
2015.
 Hoe kan ik het bedrag aan bezuinigingen op Punt Welzijn lezen in de rapportage?
Betekent dit structureel een bezuiniging op Punt welzijn in 2018 en verder van €
300K of € 450K?
De bezuiniging is cumulatief. Dat wil zeggen 100.000 + 150.000 + 150.000 = 400.000.
Dus vanaf 2018 wordt er structureel € 400.000 bezuinigd op Punt Welzijn.
 Welk effect heeft deze mogelijke bezuiniging van € 135K op de ruimte die
beschikbaar is voor nieuw beleid? Is er nog voldoende ruimte voor innovaties?
Door deze bezuiniging is € 75.000 minder beschikbaar voor nieuw Wmo-beleid. Dit
bedrag is bij de vaststelling van het beleidsplan Wmo 2009-2012 structureel in de
begroting opgenomen. De afgelopen jaren is, in afwachting van de 3D’s, terughoudend
met dit bedrag omgegaan. Dit Wmo-budget wordt voor dit specifieke doel geschrapt,
maar daarvoor in de plaats wordt er ruimte gecreëerd voor innovatie 3D-breed (zie
prioriteit 20; innovatiefonds 3D, € 100.000).
 Hoe is het beheer van rolstoelen, scootmobielen en andere hulpmiddelen geregeld?
Is inzichtelijk hoeveel hulpmiddelen de gemeente in bezit heeft? Worden deze
hulpmiddelen ook meerdere keren gebruikt (doorgegeven aan) door degenen die
behoefte hebben aan deze hulpmiddelen?
De gemeente Weert beheert geen rolstoelen/hulpmiddelen etc.
De rolstoelen/hulpmiddelen etc. worden door de leverancier verhuurd. De gemeente
Weert heeft dus geen hulpmiddelen in haar bezit. Hulpmiddelen die terug gaan naar de
leverancier worden hergebruikt. Dit is al geruime tijd zo.

Steller
Dhr. M. van den Heuvel

Is het mogelijk om minder bij te dragen aan het RIEC?
Nee, minder bijdragen kan niet; uitstappen uit het samenwerkingsverband kan (in
theorie) wel.
Budget BOPZ terugbrengen naar € 10.000, is dit daadwerkelijk een bezuiniging want
Roermond kan deze kosten alsnog in rekening brengen?
In theorie is dit een bezuiniging; het was € 14.000,-.
Bij de bezuinigingen wordt voorgesteld 1.500 voor het mantelzorgconcert te schrappen.
Heeft dit invloed heeft op ons nog aan te passen mantelzorgbeleid?

Dhr. E. Werps

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. E. Werps

Mevr. N. Linskens
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113 en 136

Het budget ouderen en gehandicapten is bedoeld voor eenmalige vernieuwende
activiteiten. Als voorbeeld is genoemd dat het mantelzorgconcert hier in het verleden
(deels) uit is betaald. Het wegvallen van dit budget betekent niet automatisch dat het
concert niet meer gesubsidieerd wordt.
In het op te stellen beleid voor mantelzorgwaardering zal worden beoordeeld op welke
wijze de gemeente mantelzorgers kan waarderen en hoe we de middelen die we
daarvoor van het rijk krijgen worden ingezet. Het mantelzorgconcert wordt in die
beoordeling meegenomen.
Graag uitleg over de bezuiniging en link leggen met Zelfregiecentrum en inkoop. Wat is
de betekenis van het te bezuinigen bedrag?
Door de omvorming van de daklozenopvang in Weert, zijn er geen aanvullende
middelen meer nodig voor toezicht in de openbare ruimte. Daarom vallen er gelden
vrij.
Het subsidie ZRC is in 2015 eenmalig ten laste gebracht van de reserve sociaalmaatschappelijke doelen. Voor 2016 wordt dekking gezocht in het budget Wmobegeleiding. Dit past in de doelstelling om een verschuiving in gang te zetten van
maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Hiermee wordt rekening
gehouden in de inkoop 2016.
Wat is het gemeentelijk aandeel in het beheer van de spil?

Mevr. W. van Eijk

Mevr. C. Jacobs

Na opheffing van de beheersstichting (circa 2004) beheert, exploiteert en verhuurt de
gemeente De Spil. De hiermee gemoeide kosten bedragen ca. € 50.000 per inclusief
kapitaallasten.
102

102

103
103, 104,
106, 107

Categorie 1 wettelijk: toch is er keuzeruimte van 2,9 miljoen? Hoe zit dat?
Een vergelijkbare gemeente heeft minder bijstandsgerechtigden. Regionale
arbeidsmarkt etc. van invloed. Kun je niet zomaar schrappen.
Aanvulling gemeentelijke middelen uit rijksbudget is mogelijk? Wordt daar al rekening
mee gehouden?
Indien de gemeente 7,5% (of meer) tekort komt, kan een plan worden ingediend, dat
ook met de raad besproken moet zijn. Het tekort kan pas in 2016 worden bepaald.
Hoewel nog niet duidelijk is of we inderdaad meer dan 7,5 % tekort komen, wordt er
wel al een plan voorbereid.
Foutje in het format: 920.101. Moet dat niet 9,6 miljoen zijn?
Ja, het juiste bedrag is: € 9.620.101
Waarom staat bij maatschappelijke gevolgen: n.vt.?

Dhr. E. Werps

Dhr. E. Werps

Dhr. E. Werps
Dhr. E. Werps

Bedrag is gekoppeld aan het daadwerkelijk aantal mensen met een WSW-verband of
uitkeringsgerechtigden. Deze bedragen kun je dus niet zomaar schappen, daarvoor
moet eerst het aantal uitkeringsgerechtigden of WSW-ers dalen. Het aantal
uitkeringsgerechtigden of WSW-ers in de “benchmarkgemeente” voor het minimum is
lager. Er lijkt dus keuzeruimte te zijn, maar die is er feitelijk niet.
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103

113

Prioriteit 20

Prioriteit 26

Zitten er nog gemeentelijke verplichtingen aan mensen met de ambtenarenstatus die
bij de Risse werken?
Mensen op de loonlijst bij de Risse, komen niet voor rekening van de gemeente, maar
blijven op de loonlijst van De Risse. Eventuele fluctuaties worden via het
weerstandsvermogen van de Risse opgevangen.
Bij het format AMW wordt aangegeven dat het minimum een bezuiniging van 2 fte
maatschappelijk werkers inhoudt. Hoe kan dan de bezuiniging worden gerealiseerd,
zónder maatschappelijke gevolgen.
Het voorgestelde bezuinigingsbedrag (100.000) is lager dan het minimum. Het is
mogelijk dit bedrag zonder maatschappelijke gevolgen te korten, omdat er ruimte is
ontstaan in het subsidie: door het aanhaken van het CJG onder het AMW zijn er
schaalvoordelen ontstaan; Weert hoeft geen extra taken (zoals schoolmaatschappelijk
werk) meer in te kopen; gemeenten profiteren van het inverdieneffect van diensten die
het AMW aan derden verleend.
Innovatiebudget 200.000 voor de 3D’s. Waar is dit voor?
Er vindt een aantal ontwikkelingen plaats om de verschuiving van 2e naar 1e en van 1e
naar 0e lijn te stimuleren. Dat gaat niet alleen maar via substitutie, maar ook via extra
investeren. 2x 100.000, eenmalig. Het totale zorgstelsel WMO/jeugd/participatie moet
worden omgevormd. Ontschotting is noodzakelijk om dit te bewerkstelligen. Er is een
extra impuls nodig.
Wat houdt de Fondsvorming burgerinitiatieven in? Wat voor soort burgerinitiatieven
worden hiermee bedoeld? Vallen deze onder de doelstellingen van de reserve
maatschappelijke doelen (zoals eerder geformuleerd)?
Het stimuleren van burgerinitiatieven past in de visie die gericht is op minder
overheidsbemoeienis. De criteria dienen nog geformuleerd te worden. Dit geldt ook
voor de vraag in hoeverre de doelstellingen van de reserve maatschappelijke doelen
hierop van toepassing zijn.

Dhr. H. Marechal

Dhr. E. Werps

Mevr. C. Jacobs

Mevr. C. Jacobs
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Naam voorzitter: Ton Weekers
Datum en versie: 8.6.2015
Thema Participatie
Format
Subsidies

Vraag

Het college doet het voorstel om op verschillende subsidies in totaal vanaf 2017
een bedrag van €519K te bezuinigen. Begrijp ik het goed dat dit een taakstelling is
en dat de invulling van deze taakstelling bij het vaststellen van de nieuwe ASV door
de gemeenteraad wordt bewerkstelligd?

Antwoord

Ja, dat klopt. De bezuiniging zal leiden tot nieuwe subsidieregelingen. De aangepaste/
nieuwe verordening wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

47



Antwoord

Het bedrag van € 135.910,‐ bij complex Poort van Limburg is de lagere kapitaallast a.g.v.
het niet afbouwen van het kantoorcomplex.

58



Antwoord

63

Waar bestaat de voorgestelde bezuiniging van € 135.910 precies uit? Graag een
duidelijke uitsplitsing van de bezuiniging

Staat er tegenover de €186.700 die we van het Rijk ontvangen ook een verplichting
om zelf gelden te besteden aan de combinatiefunctionarissen?

Wonen de combinatiefunctionarissen in Weert? Hoeveel wel/niet?

Kan de gemeente voorwaarden stellen zodat Punt Welzijn de coördinerende rol
uitvoert binnen de algemene subsidies die zij ontvangt?
- Nee, er staat de verplichting dat de gemeente zelf de overige gelden organiseert.
Deze gelden mogen dus afkomstig zijn van derden.
(toelichting: € 186.700,- betreft 40 % van de salariskosten op basis van € 50.000,voor 1 fte. De gemeente en haar samenwerkingspartners bekostigen dus samen meer
dan € 280.050,- op om 9,3 fte’s in Weert te realiseren.)
*Van de 14 combinatiefunctionarissen “sport” wonen er 7 in Weert.
*De cultuurcoach en coördinator (zie convenant Art. 2-a 1 t/m 2c)woont in Weert;
*De cultuurcoaches, ingezet als praktijkdocenten kunsteducatie (zie convenant Art. 2-a
2d) op de zes deelnemende scholen voor P.O, wonen ook allen in Weert.
-Het is niet uitgesloten dat dit zou op termijn kunnen, maar gezien de omvang en
inhoud van de functie zal dit ten koste gaan van de kwaliteit en output van het project
“Let’s Move”. Bovendien staat Punt Welzijn voor grote bezuinigingen waardoor nog
meer taken voor minder middelen onmogelijk lijkt.
 Format 63 is in de totaalpost van € 519K opgenomen. Format 63 heeft geen directe
betrekking op subsidies. Welk bedrag en welke keuzes zijn gemaakt inzake format
63?

Steller
Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel
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Antwoord
63, 70
Antwoord

Is het mogelijk om subsidies en tarieven sport gesplitst weer te geven? Zo ja, graag
een uitsplitsing.
Format 63 is tweemaal opgenomen in de rapportage. Zitten hier geen dubbele
bezuinigingen in?

- Antwoord volgt.
 Vanaf 2017 wordt een bezuiniging voorgesteld van €200K. Waar bestaat dit bedrag
precies uit?
 Welke gevolgen heeft dit?
- Deze taakstelling dient te worden gerealiseerd door te bezuinigen op de uitgaven voor

Dhr. M. van den Heuvel

de accommodaties. Dit kan zijn door het verminderen van het aantal accommodaties
(clusteren) en het verminderen van de lasten van exploitatie en beheer.
65
Antwoord


-

Welke verenigingen maken gebruik van niet-gemeentelijke accommodaties?

Dhr. M. van den Heuvel

Er is in de verordening een aantal accommodaties vastgelegd waarvoor verenigingen
subsidie kunnen krijgen voor het gebruik. Onderstaand is in de linker kolom aangegeven
om welke accommodaties het gaat. In de rechter kolom staat welke verenigingen
momenteel subsidie krijgen voor het gebruik van deze accommodaties.
Accommodaties

Verenigingen

Zwembad De IJzeren Man

Z&PC De Rog, Reddingsbrigade Weert,
Triatlonvereniging Weert, NVO De
Peddemoeek,De Koelekopkes, De IJsberen
Z&PC De Rog
Z&PC De Rog
Cantarella
HV Rapiditas
ZV Weert, WZV Weert ‘87

Zwembad Nederweert
Zwembad Budel
Gymzaal Swartbroek
Philips van Horne SG
Sporthallen in en buiten
Weert waar sportbonden
verrekeningen toepassen
voor
competitiewedstrijden
Turnhal Budel
Turnhal Veldhoven
Maneges in de gemeente

Jan van Weert, Tensor Turnen
LRV Weert, Ponyclub Weert, PSV / PC Laar,
23
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Weert

Rijvereniging Equinus

69



Antwoord

‐Nee. De subsidie voor topsportorganisaties is in principe niet geoormerkt. In de nieuwe
nota topsportbeleid wordt aan de raad voorgesteld op welke wijze het beschikbare
budget in de toekomst kan worden ingezet.
 Waarom is de bezuiniging “kunstaankoop” onder format 77 opgenomen?
‐Dit moet format 78 zijn.
 Wat is “het fonds burgerinitiatieven” en wat is de relatie met vastgoed?

Antwoord
Antwoord

Antwoord

Antwoord

Antwoord
Antwoord

Antwoord

Dhr. M. van den Heuvel

Mevr. N. Linskens
Mevr. W. van Eijk/Dhr. G. van Buuren

-Dit fonds is bedoeld als budget om burgerinitiatieven te ondersteunen en faciliteren
-Dit hoort niet onder het programma ‘vastgoed’ maar onder het programma
‘participatie’.


Antwoord

Toptennis heeft zich teruggetrokken. In het verleden kreeg zij € 6K. De bezuiniging
hierop is niet terug te lezen in de rapportage. Is dit bedrag reeds verwerkt in de
begroting?

Waar is de hoogte van het budget van prioriteit 26 (cofinanciering Weert‐West) op
gebaseerd?
Zie bijlage.
 Ligt er een plan ten grondslag aan de clustering van sportaccommodaties?
‐Het voorzieningenplan wat na de zomer aan de raad zal worden voorgelegd, is het kader
waarbinnen naar invulling wordt gezocht.
 Welk verband is er tussen de bezuinigingstaakstelling vastgoed exploitatie
( 4 x € 250.000,‐) en de verkooptaakstelling (€ 1.000.000,‐)?
‐De bezuinigingstaakstelling vastgoed exploitatie heeft een structureel karakter.
Bij de verkooptaakstelling gaat het over een éénmalig bedrag dat is verwerkt in de
begroting 2015. Het realiseren van verkopen heeft uiteraard ook gunstige gevolgen voor
de exploitatie.
 Is hierbij rekening gehouden met bezuinigingen op personeel?
‐Bezuinigingen moeten nog concreet worden ingevuld.
 Zit de verkoop van de Tiendschuur verwerkt in de € 1.000.000,‐ verkooptaakstelling?
‐Ja, deze is verwerkt in de begroting 2015
 Wat is de verhouding tussen bezuinigingsvoorstel 77 (oud archief € 91.329) en de
investering van € 1.500.000,‐ met een jaarlast van € 78.000,‐?
 Is er per saldo sprake van een bezuiniging van € 13.000,‐?
‐Het bedrag op pagina 12 betreft de eerste investering van € 1.500.000,‐ aangevuld met

Dhr. G. van Buuren

Dhr. G. van Buuren

Dhr. V. van Brussel

Dhr. V. van Brussel
Dhr. G. van Buuren
Mevr. M. Zaaboul
Mevr. W. van Eijk
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Antwoord

Antwoord

Antwoord

een stuk exploitatiekosten dat wordt toegeschreven aan het archief (energie en
schoonmaak). Het bedrag op pagina 18 betreft de besparing door de beëindiging van het
gebruik in het oude stadhuis.
‐De stelling in de werkgroep is dus terecht dat de feitelijke besparing die voortkomt uit
de verhuizing naar het nieuwe stadhuis ca. € 13.000,‐ betreft.
 Is de buiteninrichting voor de scholen op Leuken en RKEC niet te ruim begroot?
‐Begroot is er op basis van kengetallen. Afhankelijk van het ambitieniveau kunnen
mogelijke versoberingen worden gerealiseerd.
 Korting op subsidies wijkaccommodaties kan leiden tot sluiting. Blijft de gemeente
dan zitten met ongedekte exploitatielasten?
‐Voor de korte termijn is dit het geval. Afhankelijk van de te volgen koers m.b.t. de
accommodatie kunnen deze kosten gesaneerd worden.
 Waarom is de taakstelling van 200.000 (format 63) apart benoemd?
‐Antwoord volgt.



Antwoord

Antwoord

Antwoord
Antwoord

Wat is de stand van zaken omtrent combinatiefunctionaris?
Hebben de bezuinigingsplannen consequenties voor de combinatiefuncties?

‐Wij koersen op 9,3 combinatiefunctionarissen, 40% rijksbijdrage resterende 60%
opgebracht door gemeente en partners.
‐Nee
 Is er m.b.t. de taakstelling van € 519.000,‐ al een verdeling tussen subsidies en
tarieven?
 Hoe meten jullie wat de gevolgen zijn van bezuiniging op subsidies?
‐Nee, er is hierin geen verdeling gemaakt. Dit gebeurt bij de uitwerking.
Het idee is dat de raad eerst een uitspraak doet over de te realiseren taakstelling. Daarna
gaat B &W aan de slag met de verdere uitwerking.
‐Dit wordt bij de uitwerking meegenomen (na 1 juli)
 Waarom staat ‘fondsvorming ondersteuning burgerinitiatieven’ in de sub‐paragraaf
vastgoed?
‐Dit is niet gekoppeld aan vastgoed maar valt onder thema participatie.
 Wat houdt “beoogd onderhoud nieuwe objecten vastgoed” in voor € 250.000,‐?
‐We hadden in het onderhoudsplan voor gemeentelijk vastgoed niet alle accommodaties
opgenomen. Deze worden nu toegevoegd. Omdat er voor deze accommodaties ook geen
middelen in de begroting waren opgenomen is het extra bedrag nodig. Er wordt

Dhr. G. van Buuren

Mevr. N. Linskens

Dhr. Van Buuren
Dhr. H. Marechal

Dhr. H. Marechal

Dhr. H. Marechal

Dhr. H. Marechal
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Antwoord

Antwoord

opgezocht welke objecten worden toegevoegd (zie bijlage).
 Sommige formaties worden minder het komende schooljaar (zie B&W voorstel
008432 inzake combinatiefunctionaris), moeten hiervoor wachtgelden betaald
worden?
‐Er hoeven geen wachtgelden betaald te worden omdat we gewerkt hebben met
overeenkomsten op detacheringsbasis via Sportservice Noord Brabant.
 Hoe is de relatie met het collegevoorstel (mbt combinatiefunctionaris) van vorige
week?
‐Het collegevoorstel is een uitwerking van de situatie vanaf 1 september.

Dhr. J. Cardinaal

Dhr. J. Cardinaal
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Naam voorzitter: G. van der Hoeven
Datum en versie: 8 juni 2015 en 1.0
Thema Algemeen
Format
7

Antwoord

13
Antwoord

17

Antwoord

Antwoord
379
Antwoord

Vraag
 Betekent de mogelijke bezuiniging van €10K het verlagen van het budget voor 2016
agv kosten die in 2015 zijn gemaakt tbv Weert600 maar niet meer gemaakt worden
in 2016? Of zijn hierin nog andere keuzes gemaakt, zoals het versoberen van
bestaande activiteiten? Graag een uitsplitsing van die €10K
Zoals in de format is vermeld, betreft het beide aspecten. Een uitsplitsing in kosten is
niet te maken omdat de kosten afhankelijk zijn van aard/omvang en programma. Op
basis van de ervaringen in 2014 en 2015 zullen we de besparingen verspreidt over de
activiteiten in 2016 realiseren. Vooral op representatieve activiteiten die voorheen
extern plaatsvonden en nu in het nieuwe stadhuis kunnen, kan bespaard worden.
 Hoe worden de mogelijke bezuinigingen ad €20K op verkiezingen precies ingevuld?
In format 13 is een richting gegeven aan mogelijke maatregelen tot bezuinigen op het
product verkiezingen. Daarnaast streven we naar een pilot om in 2018 digitaal te
stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Besluit uw raad in te stemmen met
de door het college voorgestelde bezuiniging, dan zal onderzoek plaatsvinden of en op
welke wijze deze taakstelling behaald kan worden.
De rekenkamerfunctie is een belangrijke functie voor de raad om een onafhankelijk
onderzoek te kunnen uitvoeren. Het uitvoeren van de onderzoeken zal ook onder regie
van de auditcommissie, zoals voorgesteld wordt, door een externe partij verricht
worden. Hiervoor is budget noodzakelijk. Hoe wordt de invulling van deze
onafhankelijke onderzoeken voorgesteld zonder een budget?
 Hoe is de benchmark bij andere gemeenten?
Voorgesteld wordt om de bestaande kosten die gemoeid zijn met de vergoedingen aan
de leden van de Rekenkamer te bezuinigen. Vanuit de gedachte dat de auditcommissie
de rol kan overnemen van het laten verrichten van onderzoeken door derden wordt
daarvoor een budget gereserveerd. De hoogte daarvan is arbitrair.
Welke kosten staan wel inde begroting 2015 en 2016 en staan niet in de formats?
Apparaatskosten, kapitaallasten, verzekeringen, gas, water en licht.
Representatie kosten bij format 3 burgemeester (€ 1.000,00), format 7 B&W (€
10.200,00) algemeen (€ 30.000,00) en format 9 communicatie (geen budget). Wat zijn
de verschillen?
Historisch zijn de representatiekosten verdeeld in die voor de burgemeester persoonlijk
uit hoofde van zijn specifieke functie (format 3) van de overige collegeleden (collectief
en individueel) format 7 en algemeen hetgeen representatieve activiteiten van de
gemeente als organisatie betreft. Onder de laatste post vallen met name kosten voor

Steller
Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. M. van den Heuvel

Dhr. H. Stals
Mevr. T. Geelen

27

Technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” bijeenkomst 1

8
Antwoord
9
Antwoord
10
Antwoord

10
Antwoord
26
Antwoord
154
Antwoord
155
Antwoord
155
Antwoord
156
Antwoord
158
Antwoord

sleuteloverdracht carnaval, nieuwjaarsreceptie en lintjesregen met Koningsdag.
De post communicatie (format 9) heeft niets met representatie te maken. Dit betreft de
kosten die de gemeente maakt om de burgers en media te informeren over
gemeentelijke beleid en uitvoering. In het collegevoorstel wordt op dit budget van €
54.000 een bezuiniging doorgevoerd van €10.000.
De €6240,00 budget overheveling van volksfeesten naar koninklijke onderscheiding
(oranje concert) 1e rapportage is verwerkt in format?
nee
Communicatie ten gunste van projecten komen ook ten laste van het project?
ja
Dienstverlening op afspraak heeft dit geleid tot efficiency qua kosten?
Het werken op afspraak zorgt voor een kortere wachttijd voor de klant. De
klantenstroom is van te voren inzichtelijk en de inzet van medewerkers is hierop beter
vooraf af te stemmen. Echter, door een toename van werk op andere terreinen binnen
het KCC (o.a. telefonie, aanpak adresfraude, e-mailafhandeling), is de beschikbare
capaciteit iets verschoven.
Kledingkostentoelagen (voor huwelijksvoltrekking) kan verdwijnen. Voor hoeveel
personen geldt dit?
Dit geldt voor vijf personen.
Wat is de rol van de veiligheidsregio? En is dit structureel?
De veiligheidsregio heeft een adviserende rol betreffende veiligheid bij evenement van
enige omvang.
Verhuur woonwagens is kosten neutraal?
Opbrengst verhuur woonwagens is groter dan de kosten.
Heeft de invoering van de welstandsvrije gebieden ook geleid tot minder kosten
(presentiegelden welstandscommissie)
ja
Waarom staat hier wederom de veiligheidsregio als kostenpost?
De bijdragen aan de veiligheidsregio wordt omgeslagen naar diverse kostenposten
binnen de begroting.
Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot de kostendekkendheid en de hoogte van
de leges?
Jaarlijks wordt bekeken welke kosten betreffende dienstverlening toegerekend kunnen
worden naar leges voor het product omgevingsvergunning bouwen.
Wat zijn de geraamde opbrengsten verdeeld over de baten: toeristenbelasting
hondenbelasting en precario?
Toeristenbelasting € 1.018.813,00
Hondenbelasting € 357.300,00
Precario € 24.250,00
Wat zou de invoering van een forenzen belasting kunnen opleveren?
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Technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” bijeenkomst 1
Zie bladzijde 8 van de BMC rapportage “Inzicht in de financiële positie en in het
financieel handelen".
Telefonie: kosten steunzender is een raming bekend?
Nee
Nieuw financieel pakket: heeft dit onderhoudskosten?
Vervangen van huidig systeem met eveneens (gelijke) onderhoudskosten.
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