
 

 
 
 
Geacht College, 
 
De PvdA Weert heeft naar aanleiding van uw schrijven van 14 november 2014 een aantal opmerkingen en 
vragen. 
De stukken die de PvdA Weert gebruikt om de vragen te stellen zijn de navolgende: 

1. Advies aan B&W d.d. 03-13-2013 TILS 812 
2. Advies aan B&W d.d. 18-03-2014 TILS 883 
3. Advies aan B&W d.d. 02-09-2014 niet op TILS lijst, staat eronder geschreven. 
4. Advies aan B&W d.d. 09-09-2014 TILS 973 
5. Schrijven aan Gemeenteraad d.d. 14-11-2014 

 
Ad 1) TILS 812betreft € 10.000. Pagina 3 staat: met betrekking tot de dekking moet worden opgemerkt dat er in 
de begroting 2014 geen budget is opgenomen. De vraag om budget voldoet niet aan de criteria voor onvoorzien 
(onvermijdelijk of onoverkomelijk). Wel is er budgetruimte onvoorzien beschikbaar enz. Het advies is dan ook 
aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen met dekking uit onvoorzien (5.601 incidenteel onvoorzien en 
4.399 uit onvoorzienstructureel). 
Ad 2)  TILS 883 betreft inmiddels € 15.000 gemeentelijke kosten. Ten laste van de post Economische 
structuurversterking en promotie. Dit advies wordt besproken in de algemene commissievergadering van 13 mei 
2014. Hierin geven een aantal raadsleden aan dat zij eerst een motivering willen ontvangen waarom meedoen 
moet. Daarnaast vragen de raadsleden wat de titel Groenste stad van de wereld heeft opgeleverd. De wethouder 
geeft aan dat dit niet meetbaar is. In diezelfde commissie vergadering wordt aangegeven dat Weert er wel bij 
vaart Groenste stad van de wereld te zijn.  
De gemeente vraagt aan de Provincie om ondersteuning in de vorm van uren. 1500 uur gedurende de periode 
april 2014-december 2016. De Provincie zegt voor de periode maart 2014 tot en met september 2014 een 
personele inzet toe ter waarde van € 50.000’ De Provincie zal in september 2014 besluiten over 
vervolgondersteuning aan de hand van de bereikte resultaten. 
Ad 3) Dit advies staat niet op de TILS lijst. Er is onderaan op pagina 1 onder het kopje ANDERS met pen 
bijgeschreven : niet op TILS lijst. Dit advies aan B&W vraagt:  
1 kennisnemen van de voortgang 
2 instemmen met de kosten voor communicatie en promotie van CIB. € 15.000 excl. BTW. 
3 De extra kosten van het project CIB voor communicatie en promotie ten laste brengen van de post 
communicatie afval. 
In dit advies kunnen wij lezen dat u naast de competitie voor de Groenste Regio van de Wereld de gemeente 
Weert ook heeft ingeschreven voor de zogenaamde “ Outstanding Achievement Award’s. Tevens geeft het 
advies aan dat in de oorspronkelijke raming nog geen kosten zijn opgenomen voor promotieactiviteiten en de 
viering als Weert de titel weet te bemachtigen. 
Ad 4) TILS 973 betreft de motivering voor de deelname aan de competitie. Daarbij gevoegd een brief aan de 
Raad d.d. 1 oktober 2014 als antwoord op de vragen in de commissie van 13 mei 2014 n.a.v. het advies genoemd 
onder 2 van 18 maart 2014. In de brief geeft u aan dat Provincie Limburg, Connect Limburg en VVV Midden 
Limburg meewerken. De laatste 2 zetten menskracht en middelen in. Nergens is er sprake van het budget dat 
blijkbaar door het College beschikbaar is gesteld van € 30.000 
Ad 5) In deze brief blijkt dat de € 30.000 bijna op zijn. Er resteert € 208,19 
 
Bovenstaand hebben wij in het kort een aantal zaken beschreven. Onderstaand volgen de vragen. 
 

 
College van B&W en gemeenteraad 
Weert 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 

  
 
 
 
Weert, 26 november 2014. 
 
 
Betreft: vragen art. 40 RvO inzake 
deelname Communities in Bloom. 

 



1. Hoe kan het dat op 1 oktober 2014 pas een motivering voor de deelname aan de Raad wordt verstuurd? 
2. Hoe kan het dat het budget oploopt van € 10.000 naar € 30.000 ? 
3. Heeft u buiten het genoemde bedrag nog een deelname fee moeten betalen en hoe hoog was die?  
4. De kosten voor reis-en verblijf voor de Weerter delegatie van 5 personen voor 2 nachten loopt op van    

€ 6.500 naar  € 15.413. Hoe verklaart u dit? 
5. Viering Award in Weert kost € 3.000 kunt u dit specificeren? 
6. De kosten communicatie, promotie en diversen bedragen € 5.7066,49 graag een specificatie? 
7. Hoe hoog zijn de kosten voor de ambtelijke inzet van de Gemeente Weert? 
8. Waar zijn de kosten van de bordjes Groenste Regio uit betaald? 
9. Waarom is het advies van B&W van 2-9-2014 niet op de TILS lijst geplaatst? 
10. U gebruikt € 15.000 van het budget van communicatie afval. Dit is programma 6 stedelijk beheer en 

mobiliteit. Dit is een verschuiving van budget tussen programma 6 en 2. Waarom heeft u de raad niet 
via de gebruikelijke weg geïnformeerd? 

11. De Provincie zou in september aangeven of er vervolgondersteuning komt. Wat is de stand van zaken? 
12. Connect Limburg en VVV Midden Limburg zeggen menskracht en middelen toe. Wat betekent dit en 

hoeveel bedraagt dit? 
13. Waaruit bestaat het budget voor 2015 om de promotie etc te continueren? 
14. Welk bedrag is in de begroting 2015 opgenomen om de Groenste Regio te promoten? 
15. Waaruit bestaat de verdere promotie en alles wat daarbij hoort? 
16. In advies 1spreekt u over € 10.000 is dit advies uitgevoerd en waarom wel of niet? 
17. Promotionele acties in het buitenland deze post is groot € 5.000. Waarom doet de gemeente deze 

campagne is dit niet een taak van Connect Limburg. Zij zorgen samen met VVV Midden Limburg voor 
het onder het voetlicht brengen van de grenzeloze groene kwaliteiten van Limburg en Weert in een 
internationale straal van 300 km? 
 
 

Wij zien uw antwoorden graag schriftelijk tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de PvdA, 
Conny Beenders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


