
 

 

   

motie 

 

Onderwerp: Participatief bezuinigen (motie vreemd aan de orde van de dag) 

 

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2014,  

 

 

Overwegende dat: 

- De meerjarenbegroting 2015-2018 tekorten laat zien die kunnen leiden tot nieuwe keuzes 

die het college aan de gemeenteraad zal voorleggen om de (meerjaren)begroting sluitend 

te krijgen; 

- De tekorten kunnen gaan leiden tot (nieuwe) bezuinigingen; 

- Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 lager was dan 2010. Dit 

mede veroorzaakt wordt doordat inwoners zich niet betrokken voelen bij de lokale politiek; 

- Het college en gemeenteraad burgerparticipatie faciliteert en stimuleert; 

- Het betrekken van de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

verengingen de betrokkenheid bij de lokale politiek vergroot; 

- Het betrekken van de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

verenigingen het bewustzijn vergroot dat bezuinigingen nodig zijn; 

- Het betrekken van de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

verenigingen het draagvlak voor de uiteindelijke keuzes vergroot; 

- De ideeën en denkkracht van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

verenigingen van de gemeente Weert tot innovatieve bezuinigingsmogelijkheden kunnen 

leiden; 

- Andere gemeenten veelvuldig gebruik maken van diverse middelen om de inwoners mee te 

laten denken over bezuinigingsvoorstellen 

 

 

Spreekt uit: 

het wenselijk te vinden inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen van 

de gemeente Weert te betrekken bij de lokale politiek en ideeën te laten aandragen over mogelijke 

bezuinigingen, 

 

 

Draagt het college op: 

- De inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen van de 

gemeente Weert te betrekken bij de lokale politiek en eenmalig op te roepen tot het 

aandragen van ideeën die mogelijk kunnen leiden tot bezuinigingen; 

- In het eerste kwartaal van 2015 een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad 

waarin staat op welke wijze het college de inwoners, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en verenigingen van de gemeente Weert gaat oproepen ideeën aan te dragen; 

- In dit plan van aanpak ook paragrafen over communicatie en financiën op te nemen  

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie Weert Lokaal,       

 

 

 

M. Van den Heuvel 

 

 

 


