Nagezonden technische vragen en antwoorden “Kiezen met Visie” d.d. 16 juni 2015
Thema Economie
Format
130
Antwoord

131
Antwoord

Vraag
De kinderopvang op grond van SMI (Sociaal Medische Indicatie) staat bij ‘Overig’ als
kennelijk deels wettelijke taak omschreven. Is dit een wettelijke taak?
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp ) bevat artikelen die
betrekking hebben op de doelgroep met een sociaal-medisch indicatie (artikel 1.6 , eerste
lid sub k en l en artikel 1.23 Wkkp). De wetgever heeft bij inwerkingtreding van de Wkkp
besloten om deze artikelen vooralsnog niet in werking te laten treden. Als kinderopvang
uitsluitend op grond van een SMI nodig is, komt men niet in aanmerking voor een
kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst op grond van de Wet kinderopvang.
De gemeente heeft de beleidsvrijheid ten aanzien van deze doelgroep.
Hoe is het bedrag opgebouwd dat voor peuteropvang is begroot? Hoeveel geld is bestemd
voor opvang o.g.v. SMI? Hoeveel geld gaat naar gemeentelijke doelgroepen?
Het in format 131 vermelde bedrag (€ 285.585) is geheel voor de basisvoorziening
peuteropvang. Voor de uitvoering van de SMI (format 130) ontvangt de gemeente middelen
in het gemeentefonds. Voor Weert gaat het om een bedrag van €72.800, -.
Nagenoeg het gehele budget (format 131) gaat naar gemeentelijke doelgroepen.
Gemeenteplekken zijn voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen. In de praktijk: de
niet-tweeverdieners, 1 of beide ouders in uitkering/schuldsanering (stijgende groep),
eenoudergezinnen met een baan van minder dan 8 u p wk en buitenlandse ouders. Er zitten
nauwelijks niet-doelgroepers in peuteropvang.
Bovenop basisvoorziening peuteropvang is er voorschools rijksbudget voor derde dagdelen
en extra aanbod taal ( format 53).

Steller
D66

D66

Thema Woonklimaat 1
Verv 4

Wat betekent het dat het ‘Speelruimteplan’ structureel vanaf 2018 voor een toename
van € 77.400 aan kosten leidt? Treden deze kosten in 2015 t/m 2017 niet op? Treden
deze kosten vanaf 2018 structureel ieder jaar op?

Antwoord

Het speelruimte plan is nog niet ter vaststelling voorgelegd en alleen ter informatie
aangeboden vanwege het traject Kiezen met visie. Verwezen wordt naar het financieel
overzicht van het beleidsdocument.

Verv 5

Waarop is gebaseerd dat het Bomenbeheerplan de komende 9 jaar € 1.3 miljoen zal
kosten?

Antwoord

Het is noodzaak om knelpunten op te lossen zoals bijvoorbeeld wortelopdruk en het

D66

D66
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vervangen van boomstructuren. Daarnaast wordt het bomen areaal uitgebreid met in
iedere woonstraat een boom.

verv 5

Waarom zijn voor 2016 en 2017 geen lasten voorzien en voor 2018 en 2019 wel?

Antwoord

Er vindt een vereffening plaats tussen bomenbeleid en het bomenonderhoud
(snoeiprogramma). Dit betekent dat in de jaren 2016 en 2017 het beheerbudget
toereikend is en dat 2018 en 2019 extra middelen bovenop het reguliere
snoeiprogramma nodig zijn om de ambitie vanuit het bomenbeleidsplan te kunnen
realiseren.

Prio 10

Is het bekend waaraan het geld uit het ‘Omvormingsfonds Cultuur en maatschappij’
wordt besteed? Is dit onder meer bestemd voor een budget voor een
combinatiefunctionaris?

Antwoord

Achterliggende gedachte bij het Omvormingsfonds cultuur en maatschappij is het
faciliteren van een beweging om op een andere wijze de waarde en betekenis van
cultuur te borgen. Naast het genoemde provinciale programma DOOR!, kan het
landelijke programma Kinderen maken Muziek (Oranje Fonds/OCW/VandenEnde) als
voorbeeld dienen. Het bieden van zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen voor
kinderen, door middel van cultuur staat in beide centraal.
De beleidsregels voor het fonds moeten nog worden opgesteld. Dit budget is niet
bedoeld voor combinatiefunctionarissen.

Bijlage 3

vervallen budgetten onder 1 veiligheid fietsende scholieren. Wat wordt hiermee
bedoeld?

Antwoord

Projecten voor veiligheid voor fietsers worden opgenomen in regionale projecten van
RMO/SML. Daarvoor is prioriteit 17 “verkeersveiligheidsproject RMO” van € 20.000
opgenomen. Hiermee kan de prioriteit voor gemeentelijke projecten voor de veiligheid
van fietsers vervallen.

D66

D66

SP – K. Duijsters

Thema Woonklimaat 2
Format
Verv 5

Vraag

Antwoord

Het bomenbeheerplan beschrijft de noodzakelijke ingrepen om een gezond
bomenbestand te behouden. Het omschrijft een beheervisie, onderhoudsstrategie en
boven en ondergrondse maatregelen voor het instandhouden van het bomenareaal.
Voor de integratie van leeszaal, kantoorruimte en archief is een investering van € 1.5
miljoen voorzien. Is het bekend op welke locatie deze investering wordt gedaan? Hoe
groot zal het verschil zijn tussen een evt. investering in het voormalig stadhuis aan de
Beekstraat dan wel in het stadhuis aan de Wilhelminasingel?
Wij verwachten nog vóór de zomervakantie een standpunt in te kunnen nemen over de

Prio 14

Antwoord

Wat is het plan van het ‘Bomenbeheerplan’?

Steller
D66

D66
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locatie van de archiefbewaarplaats/leeszaal voor de toekomst. Na de zomervakantie zal
de raad een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. In dit voorstel zullen de
mogelijke opties/locaties op een aantal gezichtspunten met elkaar vergeleken worden,
o.a. kosten, exploitatie en ruimtelijke en functionele kwaliteit.

Thema Zorg
Format
122
Antwoord

124
Antwoord

126
Antwoord

135
Antwoord

Vraag
•
Graag een duidelijk overzicht van alle subsidies aan Punt Welzijn, die verspreid
staan door de formats heen

Steller
D66

Format nr. Product/FCL Omschrijving
Begroot
112
6200002 Welzijn Ouderen
520.243
122
6301000 Opbouwwerk
1.420.985
124
6302000 Servicepunt Vrijwilligers
18.151
126
6302005 Jongerenontmoetingsplekken
77.760
117
6.210.002 Nieuwkomers
56.795
Totaal:
2.093.934
Toelichting: dit zijn onderdelen van het reguliere subsidie Punt Welzijn; daarnaast zijn
er nog projectsubsidies (tijdelijk), zoals combinatiefunctionarissen.
Hoeveel kost het servicepunt met de activiteiten die benoemd staan echt als je alles
optelt ?
De kosten voor het Servicepunt Vrijwilligers maken integraal deel uit van het subsidie
aan Punt Welzijn. De budgetten zijn verdeeld over diverse begrotingsposten (zie
boven). In de toegezegde uitwerking van de bezuiniging op Punt Welzijn (najaar) wordt
inzichtelijk gemaakt wat de werkelijke kosten zijn van diensten/producten.
“Jongeren begeleiden bij het opgroeien naar volwassen burger”. Kan jongerenwerk
gekoppeld worden aan CJG?
In de post jongerenwerk zitten zowel accommodaties als formatie. In de post CJG is
een deel van de formatie voor jongerenwerk opgenomen (de uitbreiding die voorheen
onder een prioriteit viel). De jongerenwerkers van Punt Welzijn werken vooral bij de
vindplaatsen (JOPs en straatwerk). Uiteraard worden er linken gelegd met het CJG.
Vindplaats voor het CJG zijn vooral de scholen waar o.a. Jeugd en gezinswerkers zitten.
Wat is etc. bij kleine subsidies en wat is de inhoud van 34000 euro vrije ruimte?
Met etc. wordt bedoeld dat hier geen uitputtende opsomming is gegeven van alle
organisaties die een dergelijke kleine subsidie ontvangen. Het betreft hier EHBO afd.

D66

D66

D66
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137
Antwoord
139
Antwoord

Weert, EHBO afd Stramproy-Tungelroy, Zonnebloem Weert, Zonnebloem StramproyTungelroy en het Lokaal Zorgvragersoverleg (LZO) samen 4310,-.
Bedrag aan vrije ruimte betreft geoormerkt rijksgeld voor Gezond in de Stad (GIDS).
We lezen een nadeel van 2,5 ton voor Weert bij een mogelijke verdeelsleutel van GGD.
Is hier rekening mee gehouden? Wat zijn consequenties als dit door gaat?
Op dit moment is de harmonisatie van de Veiligheidsregio onderwerp van regionaal
overleg. Over de mogelijke gevolgen wordt u separaat geïnformeerd.
Jongerenwerk/Jongerenraad komt in twee producten voor: bij CJG en Punt Welzijn. Wat
zijn de totale kosten voor deze posten en waarom deze dubbeling?
De subsidie aan Punt Welzijn is in de gemeentelijke begroting verspreid over diverse
producten. De verdeling in de gemeentebegroting sluit niet aan bij de verdeling van de
inzet van Punt Welzijn over de verschillende producten. Dit werkt verwarrend en dat
willen we in de nabije toekomst vereenvoudigen. Er is echter geen sprake van
dubbelingen.

D66

D66

Thema Participatie
Format
123

Vraag

Antwoord

Bee-j Bertje ontvangt (via de dorpsraad Laar) maximaal € 14.600,- (prijspeil 2014)
subsidie per jaar. Deze subsidie wordt maximaal uitbetaald indien Bee-j Bertje jaarlijks
275 dagdelen beschikbaar wordt gesteld aan maatschappelijke groepen. Dit aantal
dagdelen is tot op heden altijd (ruim) gehaald. Bij minder dan 275 dagdelen, wordt de
subsidie verminderd met € 30,- per dagdeel.

Hoe verhoudt zich de subsidie aan dorpsraad Laar/Beej Bertje zich tot de bouw van de
nieuwe school met bredere functie op Laar? (format 123)

Steller
D66

Op dit moment zijn er geen signalen dat verenigingen die nu gebruik maken van Bee-j
Bertje op termijn willen/gaan verhuizen naar de nieuwe school. Potentiële gebruikers
van de nieuwe school zijn voornamelijk aanbieders van nieuwe activiteiten
(bijvoorbeeld AED- en massagecursussen) en activiteiten die ook al in de huidige school
zijn ondergebracht (bonte avond repetities Moêzevângers).
Pas als verenigingen die nu gebruik maken van Bee-j Bertje, verhuizen naar de nieuwe
school of naar een andere accommodatie (buiten Laar) én het aantal dagdelen hierdoor
onder de 275 komt, heeft dit consequenties voor de subsidie die aan Bee-j Bertje wordt
betaald. Een verhuizing van Bee-j Bertje naar de school zal voor een aantal activiteiten
mogelijk zijn, maar wordt niet afgedwongen. De gebruiker kiest van welke
accommodatie hij gebruik wil maken. Het nieuwe schoolgebouw zal ook niet voor alle
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activiteiten die nu bij Bee-j Bertje gehuisvest zijn, geschikt zijn.
Conclusie: er is alleen een relatie tussen de nieuwe school en de subsidie aan Bee-j
Bertje op het moment dat activiteiten van Bee-j Bertje naar de school verhuizen en
hierdoor het aantal dagdelen maatschappelijk gebruik bij Bee-j Bertje onder de 275
komt.
Prio 21

Is in de ‘Stelpost Sport en Welzijn’ een werkbudget voor een combinatiefunctionaris
voorzien?

Antwoord
Verv 14

Nee

Antwoord

-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 opgezocht welke objecten worden toegevoegd (zie bijlage).

Voor welke nieuwe objecten vastgoed is aan onderhoud € 250.000 extra benodigd?

D66

D66

Thema Algemeen
Format
Pag 16

Vraag
Bij bezuinigingsvoorstellen 24 opvang zwerfdieren mbt opvangtijd beperken. Is toch
afhankelijk van de vraag. Minder dagen opvangkosten. Hier wordt toch niet bedoeld dat
dieren na een bepaalde tijd geëuthanaseerd worden
Gevonden dieren moeten wettelijk gezien in bewaring worden gegeven aan de gemeente
die dat vordert. Als zich geen eigenaar meldt, is de gemeente wederom wettelijk gezien
twee weken lang aansprakelijk voor de opvang en verzorging van het dier en de daaraan
verbonden kosten. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen vervalt het
dier aan de gemeente. De burgemeester draagt dan het eigendomsrecht over aan het asiel
of opvangcentrum waar het dier verblijft.

Steller
SP - K. Duijsters

146

Hoe deze activiteiten te doen (24/7) voor dit bedrag (74 euro)? Waarom voor dit bedrag
aanbesteden? Wat missen we hier dus?

D66

Antwoord

De activiteit Milieuklachtendienst (afhandelen van klachten en meldingen gedurende 24/7)
bestaat voornamelijk uit personele kosten. Deze kosten zijn niet meengenomen in het
format. De € 74,- heeft uitsluitend betrekking op een molestverzekering voor de
milieuklachtendienst medewerkers. Om het minimum te realiseren zou een collectieve
aanbesteding van de verzekering een mogelijk oplossing kunnen zijn.

Blz 22

Welke eerdere prioriteiten zijn vervallen?
De vervallen prioriteiten zijn opgenomen in bijlage 3 van “Kiezen met Visie”

Antwoord

Antwoord

D66
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