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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
“HET KONIJN EN HET LICHT VAN DE KOPLAMPEN” 
 
Geacht college, beste collega’s van de gemeenteraad, 
 
Bij het lezen van de begroting schoot onze fractie het verhaal te binnen van het konijn en het licht 
van de koplampen. Het arme dier zit midden op de weg en ziet in de verte het licht van de 
aanstormende auto. Van schrik verstijfd weet hij niet meer wat hij moet doen. Het konijn blijft zitten 
en doet zijn ogen dicht terwijl het onheil nadert. We weten allemaal: dit gaat niet goed aflopen. 
 
De metafoor is duidelijk. Terwijl de gemeente Weert financieel in zwaar weer zit, reageert het 
Weerter stadsbestuur als verstijfd en we weten ook hier: dit gaat niet goed aflopen. 
 
Het vervelende is dat de coalitie iedereen verantwoordelijk lijkt te houden voor de ontstane situatie: 
de landelijke overheid, de economische tegenwind en de ambtelijke organisatie. 
De vraag naar verantwoordelijkheid is voor D66 nu niet relevant. Wat wel relevant is, is wat we aan 
het oplopende financiële tekort doen. En daarbij is toch echt dit College zelf aan zet. 
En daarin is D66 zeer teleurgesteld: bij een oplopend miljoenentekort lijkt elk urgentiebesef te 
ontbreken. Iets dat ons vooral van de VVD enorm teleurstelt: “niet krimpen maar pimpen’ is 
verworden tot “niet bezuinigen, maar alles mooier maken dan het is”. Zo kun je de titel van het 
verkiezingsprogramma inderdaad ook interpreteren. 
 
Dit College staat voor een enorme opdracht en komt niet verder dan forse lastenverhogingen, het 
uitputten van reserves, het toepassen van wat boekhoudkundige trucs en een paar kleine 
symbolische bezuinigingen op een fietsenstalling en schoolzwemmen, waarvan we op voorhand al 
weten dat ze vandaag de eindstreep niet gaan halen. Politiek wisselgeld dus. 
 
Het College kondigt een visietraject aan van waaruit keuzes gemaakt gaan worden. Alweer uitstel. 
D66 is hier geen voorstander van. Allemaal verloren, kostbare tijd. 
Maar wat erger is, ook het College neemt haar eigen voorgestelde visietraject niet serieus. Als je het 
echt meent, spreek je vandaag als College en coalitie hardop uit dat het coalitieakkoord in feite de 
prullenmand in kan.  
Ook cruciaal: zet alle grote voorgenomen uitgaven even on-hold. Anders beslis je nu om veel geld 
voor iets uit te geven, wat straks niet meer in de visie past. D66 zal een motie indienen om voorlopig 
geen harde contracten meer aan te gaan van boven de ton. 
 
En dat terwijl er in de begroting voor grote bedragen aan laaghangend fruit is. Maar om dat fruit te 
plukken is politieke durf nodig. Er kunnen organisaties en mensen boos worden. Dat kan. Er is een 
bekend gezegde: als je niet tegen de hitte kunt, kom dan niet in de keuken.  
 
D66 gaat vandaag proberen het konijn in beweging te krijgen. Naar links of naar rechts is in feite niet 
relevant. Als het maar niet langer verstijfd blijft zitten. 
 



We gaan de begroting doorlopen en onze moties en amendementen kort toelichten, te beginnen 
met het hoofdstuk over de financiële positie van Weert. 
 
Het College wil nieuw beleid financieren door de OZB te verhogen. D66 is van mening dat nieuw 
beleid gefinancierd moet worden door andere dingen te schrappen. Niet door de lasten voor burgers 
te verhogen. We hebben een amendement voorbereid om de OZB-verhoging te beperken tot de 
inflatiecorrectie. De benodigde dekking zoeken we in het komend jaar volledig afronden van het 
FLOW-traject. Het is ook logisch: een gemeente moet betrouwbaar zijn, dus zeker een traject als 
FLOW niet uitsmeren als het even tegenzit, maar juist dan doorpakken in plaats van kosten 
afwimpelen op de inwoners van de stad. 
 
Ondanks dat de GOML veel heeft gekost en weinig heeft opgeleverd worden er bij de prioriteiten 
opnieuw procesmiddelen beschikbaar gesteld voor de opvolger hiervan: de samenwerking Midden-
Limburg. Eigenlijk vreemd, omdat Weert volop inzet op Keyport 20/20 met veelal dezelfde partijen. 
D66 vindt dat alle energie beter in Keyport gestoken kan worden, omdat hier echt kansen liggen. 
Stop met de SML dus. Spaart meteen 30.000 euro uit. Ook hierover hebben wij een motie 
klaarliggen. 
 
Bij de prioriteiten wordt eveneens 100.000 euro uitgetrokken voor stadspromotie. D66 vindt dat dit 
wel wat minder kan. De stadspromotie is gelikt en goed, maar ook duur. In het afgelopen jaar was er 
vanwege Weert 600 ook het nodige om onder de aandacht te brengen. In het jaar Weert 601 moeten 
we oppassen dat we geen lege huls aan het promoten zijn. Vandaar dat D66 in een motie voorstelt 
het budget stadspromotie te knippen en te verdelen in een promotiebudget en een 
evenementenbudget. Zodat er echt iets te promoten is en de evenementen niet uit allerlei bij elkaar 
gescharrelde potjes betaald hoeven te worden. 
 
De prioriteiten 30 tot 34, het uitvoeringsprogramma binnensportaccommodaties, kunnen vervallen. 
De aanpassingen in deze sportzalen kunnen op een andere wijze worden bekostigd. De motie met 
deze strekking hebben wij eerder aangehouden tot bij deze begrotingsbehandeling en brengen wij 
nu in stemming. Hetzelfde geldt voor de motie over de gymzalen bij het RKEC aan de Beatrixlaan. 
Naar onze mening kan deze prioriteit nu vervallen omdat de kredietaanvraag voor het RKEC nog niet 
is behandeld. 
 
In het programmaplan woonklimaat staat de doelstelling om meer speel- en 
ontspanningsmogelijkheden te bieden in de openbare ruimte én de doelstelling om leegkomende 
plekken tijdelijk anders te bestemmen. D66 ziet logische mogelijkheden om deze twee prima 
doelstellingen te combineren. We komen dan ook met een motie om natuurlijk spelen te 
stimuleren: lege, braakliggende terreinen tijdelijk met eenvoudige, natuurlijke materialen ombouwen 
tot speelruimten voor kinderen. 
Bij de doelstelling om leegkomende plekken anders te bestemmen wil het College buurtinitiatieven 
stimuleren die meerwaarde hebben voor de buurt. Daarbij hoort natuurlijk ook budget. Vreemd 
genoeg staat voor dit soort wijkinitiatieven pas vanaf 2016 geld gereserveerd in de begroting. Door 
het beschikbare totaalbedrag anders uit te smeren, kan al volgend jaar begonnen worden met dit 
goede voornemen. Als voorbeeld noemen we het initiatief om op de Biest een park aan te leggen op 
het voormalige evenemententerrein. Om beide zaken te realiseren dienen we een tweetal moties 
in. 
 
De Lichtenberg keert jaar-in-jaar-uit terug in de begroting. Nu ook weer met een mooie zin over 
duurzame herontwikkeling. D66 ziet binnen de huidige kaders voor gebiedsontwikkeling deze 
herontwikkeling niet van de grond komen. Voor particulier initiatief zijn deze kaders te beknellend. In 
een motie pleiten wij dan ook voor verruiming van de huidige kaders. 



D66 kijkt vol verwachting uit naar het aangekondigde duurzaamheidsbeleid. Wij zien voor een eerst 
op dit punt ook echte ambitie in de begroting. Wat dat betreft verdient dit College een compliment. 
Nu moeten deze woorden ook daadwerkelijk worden omgezet in daden. D66 neemt een klein 
voorschot op door in een motie de wens uit te spreken dat Weert Fair Trade gemeente wordt. Meer 
dan 50 gemeenten in Nederland mogen dit predicaat al voeren. Een gemeente met ambitie op 
gebied van duurzaamheid hoort hierbij. 
 
En dan is er natuurlijk in dit programma nog, goed weggestopt, de aangekondigde sluiting van de 
laatste bewaakte fietsenstalling in Weert. En dat terwijl in de inleidende visie nog wel zo mooi staat 
te lezen dat mensen worden gestimuleerd de fiets te pakken. Een slecht voorbeeld van bezuinigen. 
D66 vindt dat er niet minder, maar juist meer bewaakte stallingen moeten komen. Ze hoeven niet 
veel te kosten: slimme locaties – misschien wel inpandig – op eigen grond, bemensing door gebruik 
te maken van gemeentelijke regelingen zoals tegenprestaties voor bijstand of andere vrijwilligers en 
een kostendekkend, beperkt tarief. Om dit te realiseren dient ook D66 een amendement in. 
 
Dat het College zoekt naar inkomsten is natuurlijk goed, maar er moet natuurlijk wel een 
onderbouwing onder liggen. Het hertenkamp moet plotseling 15000 euro opbrengen. Niet duidelijk 
is hoe dit geldt verdiend gaat worden. Het zal duidelijk zijn dat D66 niet wil dat er toegang geheven 
wordt. Om dit ook aan het College duidelijk te maken dienen wij hier een motie over in. Graag 
zouden we overigens weten hoe dit bedrag wel verdiend gaat worden? 
 
In het programma economie viel ons oog op het standpunt ten aanzien van de Ijzeren Rijn. Het staat 
er echt: ‘inzake de Ijzeren Rijn wordt vooralsnog aan een nee, tenzij standpunt vastgehouden”. 
Hoezo vooralsnog? Weert moet vasthouden aan een duidelijk standpunt. Tegen reactivering dus van 
deze goederenspoorlijn. Ook hierover vanzelfsprekend een amendement. 
 
D66 is altijd al duidelijk geweest over het Regionaal Kennis en Expertise Centrum. Wij zijn voor 
goede huisvesting van het speciaal onderwijs, maar er is genoeg leegstand in Weert om adequate 
huisvesting in Weert te realiseren zonder voor twaalf miljoen een nieuw pand te bouwen. 
Laaghangend fruit dus als je naar echte kostenbesparingen zoekt. 
Een regel hoger dan de aankondiging van nieuwbouw voor het RKEC staat het aangekondigde 
afstoten van het gebouw van Het Kwadrant aan de Thornstraat. Alweer een groot, leegstaand 
schoolgebouw in Weert erbij, terwijl we een eindje verderop dus nieuwbouw gaan plegen. Wij doen 
via een motie een laatste oproep aan de raad het gezond verstand te gebruiken en voor de 
definitieve kredietstelling nog eens serieus te kijken naar alternatieven voor nieuwbouw. Ze zijn er 
echt in overvloed en we sparen heel veel geld uit. 
 
Een andere strop om de financiële nek van de gemeente is het bedrijfsverzamelgebouw Poort van 
Limburg. Zolang dit gebouw leeg ligt, kost het geld. Veel geld. Heel veel geld. Dat is zonde. Vandaar 
dat, net zoals bij het RKEC, bij elke andere ontwikkeling eerst goed onderzocht moet zijn of dit 
bedrijfsverzamelgebouw niet tegen lagere kosten geschikt te maken is. Hierbij is het van belang ruim 
te denken: het is een casco-gebouw, dus voor veel zaken geschikt te maken. Waarom bijvoorbeeld 
geen turnhal in dit gebouw? Het zou zomaar kunnen? D66 komt met een motie om dit denken te 
stimuleren. 
 
Door zelf heldere keuzes te maken hoeft niet onnodig bezuinigd te worden op zaken die er echt toe 
doen. Schoolzwemmen is daar een voorbeeld van. Als je allemaal kijkt waar er niet op bezuinigd 
wordt, is het redelijk willekeurig dat dit wel wordt wegbezuinigd. Onverstandig en onnodig. D66 
heeft in het voorgaande al een aantal alternatieven voor dekking gegeven, maar we noemen er nog 
een: de bestuursondersteuning voor het College zelf. Op de begroting voor een bedrag van maar 
liefst 1.435.000 euro. Kan hier niet een klein beetje af om schoolzwemmen voor de Weerter jeugd 



overeind te houden? Zou een mooi gebaar zijn om aan te geven waar het College haar werkelijke 
prioriteiten legt. In een amendement hebben wij dit gebaar vastgelegd. 
 
In het programma zorg staat eigenlijk maar weinig. Eigenlijk vreemd gezien de decentralisaties. 
Misschien is het wel gebrek aan ambitie? Om dat te illustreren dienen we een tweetal moties in. 
De eerste gaat over het behoud van het Sint Jans Gasthuis. De gemeente gaat natuurlijk voor 
behoud, maar durft bij de resultaten dat niet echt hardop uit te spreken. Tevredenheid is er blijkbaar 
al als men de krant haalt, getuige waaruit het resultaat moet blijken. Een mooi voorbeeld van 
operatie geslaagd, patiënt overleden zullen we maar zeggen. Deja vu-gevoel van de KMS. 
Beetje flauw misschien maar het gebrek aan ambitie blijkt ook wel bij digitale dienstverlening. 
Terwijl het College hier vol op inzet met als doel de klanttevredenheid te verbeteren, blijkt deze vorm 
van dienstverlening het laagst van al gewaardeerd te worden. 
Om het ambitieniveau van de gemeentelijke organisatie een beetje op te schroeven dienen wij een 
tweetal amendementen in. 
 
Tot slot: het programma participatie. 
Ook hier vindt D66 veel mooie voornemens, maar weinig concrete ambitie. En ook hier dienen we 
een motie en een amendement in om de ambitie wat scherper weg te zetten. De motie vraagt 
aandacht voor mensen die net buiten de boot vallen door de Participatiewet en de WMO. D66 heeft 
vaker aandacht gevraagd voor een vangnet en vraagt nu om concrete plannen. 
 
Scherper moet ook het kopje rond combinatiefunctionarissen. De doelstelling nu is puur een 
getalsmatige, terwijl het juist om de inhoud moet gaan. Daarom stellen wij voor de resultaten ook 
hier concreet te formuleren. 
 
Geacht college, beste collega’s van de gemeenteraad. 
D66 heeft een groot aantal moties en amendementen voorbereid. Om te laten zien dat het ook net 
even anders kan. En dat dit niet leidt tot verdere lastenverzwaring, eerder tot lastenverlichting.  
 
Wij rekenen op jullie steun om het verdoofde konijn in beweging te krijgen voor het wordt 
overreden. 



 
 
 
Vragen D66 n.a.v. begroting. 
Graag schriftelijke beantwoording vooraf. 
 
1 Op bladzijde 29 staat “vanwege de ouderdom van diverse woonwijken zal in 2015 worden 

beheerst door prioriteit te geven aan het wegnemen van onvlakheden in de bestratingen”. 
 Prioriteit betekent geld. Waar vinden we in de begroting de bijbehorende post? 
 
2 Op bladzijde 30 herontwikkeling Lichtenberg. Wat is de stand van zaken met betrekking tot 

de onderhandelingen met Provisius? 
 
3 Wat kost het bedrijfsverzamelgebouw ons jaarlijks met nul inkomsten er tegenover? Graag 

een compleet overzicht? 
 
4 Op bladzijde 31 Parkeerfaciliteiten. Wat zijn de totale kosten om de Weerterlandpas geschikt 

te maken voor gebruik bij parkeren? 
 
5 Bladzijde 55 Subdoelstelling passend aanbod vrijetijdbesteding voor de jeugd. Wat houdt 

voortzetting uitbreiding jongerenwerk concreet in? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? 
 
6 In diverse hoofdstukken wordt gesproken over ICT-projecten en digitalisering. Kunnen alle 

lopende en geplande ICT-projecten en vervangingen (incl. pakketten/programma’s) met 
bijbehorende kosten in één overzicht aan ons gepresenteerd worden? 

 
7 Combinatiefunctionarissen. We hebben een overzicht gekregen waaruit blijkt dat de 

gemeentelijke kosten ruim 241.000 euro bedragen. 
Hoeveel van wat de gemeente bekostigt komt uit rijksmiddelen en hoeveel legt de gemeente 
bij? Wat wordt bedoeld met ‘exclusief andere kosten’ en groot zijn die? Zit er nog een 
verschil tussen de werkelijke salariskosten en de kosten op dit lijstje en zo ja, wie betaalt 
deze? 

 
8 Om de FLOW te kunnen beoordelen hebben we toch behoefte aan iets van een overzicht 

over externe inhuur (bureaus en projectleiders). Het blijft vreemd dat dit niet oproepbaar is. 
Graag zouden we – desnoods zonder kosten – zien hoeveel externe projectleiders en bureaus 
er op dit moment voor de gemeente werken? 

 
9 We zien in de begroting een behoorlijk bedrag aan vervangingen mobiele telefoons. Wat is 

het beleid in deze bij de gemeente Weert? Wie hebben een telefoon ‘van de zaak’ en onder 
welke condities? 

 
10 Bladzijde 72 Analyse op kansen voor subsidies. Hieruit blijkt dat een bureau binnen de 

gemeente Weert actief is om actief subsidies binnen te halen. Welk bureau is dit? Wat waren 
de kosten en opbrengsten dit kalenderjaar tot nu toe? 

 



11 Op bladzijde 48 wordt gesproken over het genereren van inkomsten (15000 euro) bij het 
hertenkamp. Waaraan wordt gedacht om dit bedrag binnen te halen?  

 
12 Op bladzijde 90 parkeergelden. Er staan 2 verschillende geraamde opbrengsten. Vraag: hoe 

kan dit verschil tussen de getallen? Gaat toch om twee ton verschil. 
 
13 Gemeentearchief: wat kost het aan aanpassingen en investeringen om het archief de 

komende 10 jaar te laten zitten in het oude stadhuis? 
 
14 In de begroting staat (bladzijde 123) de aanwending majeure projecten ‘aanwending conform 

plan’. Wat is het plan en wat zijn de projecten? 
 
15 Bladzijde 29: wat bedoelt het College met verdunning en vergroening? Wordt hier sloop van 

panden mee bedoeld? 
 
16 In het productenoverzicht komen we een bedrag tegen van 1.435.000 euro voor 

bestuursondersteuning B&W. Waaruit is dit bedrag opgebouwd? 
 
Fractie D66 
 


