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Pessimisme vs. Realisme… 
 

Meneer de voorzitter,  

De nu voorliggende begroting kan niet los worden gezien van de begrotingen van de 
afgelopen jaren. De nu voorliggende tekorten worden deels ingegeven door keuzes die in het 
verleden zijn gemaakt. Zoals wij in het verleden al hebben aangegeven: keuzes hebben 
consequenties en regeren is vooruitzien!  

Het huidige college stond bij haar aantreden voor de taak om op basis van het nieuwe 

coalitieprogramma en de actuele financiële situatie keuzes te maken, zodat voor 2015 en 

volgende jaren een sluitende begroting kon worden gepresenteerd. Wat nu echter voorligt 

staat daar haaks op en betreft een begroting met een tekort van € 7,1 miljoen.  

De drie belangrijkste oorzaken die hiervoor worden gegeven zijn: 

1. De extra bezuinigingen van het Rijk; 
2. Het aanhouden van de economische crisis; 
3. De drie decentralisaties. 

Als PvdA fractie Weert waarschuwen wij al een aantal jaren voor de slechte financiële positie 

van onze gemeente. Niet omdat wij pessimistisch zijn, maar omdat dat gezien de realiteit 

noodzakelijk is. Valkuilen die in de vorige begroting zaten zitten er nu helaas weer in: zoals 

het verhogen van de parkeergelden en het verhogen van de hondenbelasting. Het lijkt wel 

alsof de geschiedenis zich herhaalt, in plaats van dat er geleerd wordt van de gemaakte keuzes 

in het verleden! Met kunst- en vliegwerk een begroting proberen op te lappen - terwijl wij 

allemaal weten dat bijvoorbeeld de parkeergelden al jaren teruglopen - getuigt niet van een 

bestuur met visie, maar van een bestuur dat de realiteit niet onder ogen wil zien!  

Dat er tekorten dreigden was iedereen bekend, maar dit college lijkt totaal verrast door de 

omvang van dit tekort! Het college heeft geprobeerd om bepaalde bezuinigingsvoorstellen te 

doen, maar toen wij die als fractie zagen waren wij hierover misschien wel nog verbaasder 

dan over het feit dat het college dit grote tekort niet zag aankomen. Het verhogen van tarieven 

en belastingen - zoals het college voorstelt - zijn voor onze fractie geen 

bezuinigingsmaatregelen maar simpelweg lastenverzwaringen voor onze burgers!  
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De cruciale vraag is: hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom is er niet in een eerder 

stadium geanticipeerd op de extra bezuinigingen van het Rijk, het aanhouden van de 

economische crisis en de drie decentralisaties? Naar onze mening geen factoren die zich 

opeens hebben aangediend, maar die al veel langer bekend waren en waarop een college 

daadkrachtig beleid had moeten formuleren!  

Voorzitter, de volgende keuzes van dit college zijn zeer opvallend: 

- Het college kiest nu voor een overgangsjaar, het vorige college koos tijdens de vorige 

begrotingsbehandeling voor het volgende principe: “Het nieuwe gemeentebestuur staat 

volgend jaar voor de zware taak om op basis van een nieuw coalitieprogramma en de 

actuele financiële situatie keuzes te maken, zodat voor 2015 en volgende jaren een 

sluitende begroting kan worden gepresenteerd”. Er kan maar één ding gesteld worden 

en dat is dat op deze manier ook nu weer een jaar verloren gaat om daadwerkelijk 

structurele maatregelen te nemen;  

- Lastenverzwaringen voor onze inwoners worden door het college gepresenteerd als 

bezuinigingsmaatregelen;  

- En misschien wel het meest zure, de bezuinigingsmaatregelen treffen bijna allemaal 

het terugdringen van investeringen en kosten in de mens.  

Dat er keuzes moeten worden gemaakt spreekt voor zich, alleen zijn de voorgestelde keuzes 

niet onze keuzes. De nu voorliggende keuzes getuigen van weinig visie, de 

kaasschaafmethode wordt toegepast en echte structurele maatregelen die daadwerkelijk iets 

opleveren worden niet gemaakt.  

Voorzitter, waar het om gaat is dat er gezocht gaat worden naar structurele oplossingen voor 

de tekorten van onze gemeente. Er zal een kerntakendiscussie gevoerd moeten gaan worden 

aan de hand van een bezuinigingscatalogus die aan de raad wordt voorgelegd. Nu zijn we 

teveel bezig met - zoals ik dat vaker heb genoemd - ‘postzegeltjespolitiek’. We gebruiken aan 

de ene kant een pleister voor een kleine wond, maar laten aan de andere kant de slagader 

bloeden! We overzien het totaalplaatje niet meer, omdat dat simpelweg niet wordt 

gepresenteerd door dit college. Wil je écht tot de kern van de problemen komen en de 

problemen aanpakken dan zul je de patiënt volledig moeten onderzoeken. De patiënt is in dit 

geval de gemeente Weert en het ziektebeeld is een ongezonde financiële positie!  
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Het duurt nog maar zes weken tot de decentralisaties van de WMO, de Jeugdzorg en de 

Participatiewet in uitvoering gaan. Deze drie decentralisaties zullen enorme maatschappelijke 

en financiële consequenties met zich meebrengen, waarvan we de gevolgen nog lang niet 

allemaal in beeld hebben. In deze begroting wordt echter zonder blikken of blozen uitgegaan 

van een budgettaire neutraliteit ten aanzien van de drie decentralisaties. De logische vraag is 

dan ook: welke speelruimte voorziet het college als zich in financieel opzicht tegenvallers 

voordoen of andere onvoorziene omstandigheden ontstaan? De daarvoor vereiste en 

geplande risicoanalyse staat helaas nog in de kinderschoenen terwijl de uitvoering 

aanstaande is. Zijn we eigenlijk wel in control op dit punt?  

Voorzitter, uit de moties en amendementen die ik zometeen zal indienen zal weer duidelijk 

worden waar wij als PvdA fractie Weert de nadruk op leggen: de inwoners van onze mooie 

gemeente. En dat door uit te gaan van de menselijke maat! Zoals vaker aangegeven: kies voor 

mensen en niet voor stenen! Helaas moeten wij deze metafoor blijven herhalen, omdat de 

realiteit nu laat zien dat dit college deze keuze niet maakt…en dat is geen pessimisme!  

 

Tot slot: 

De PvdA Weert wil haar waardering en dank uitspreken over de inzet en de ondersteuning 
van het ambtelijk apparaat, de griffie, de bodes en de beveiliging. 

 

Weert, 12-11-2014 

PvdA fractie Weert 
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Onze keuzes hebben wij verwoord in de volgende moties en amendementen:  

Programma 1: 

- Amendement behoud bewaakte fietsenstalling:  

Draagt het college op:  
om op een nieuwe locatie, onder het oude stadhuis aan de Beekstraat, een bewaakte 
fietsenstalling te realiseren en, mocht dit niet mogelijk zijn, op het parkeerdek. 

- Amendement dynamisch parkeren:  

Wijzigt de begroting als volgt: 
Besluit: 
het resterende bedrag van ongeveer € 799.000, - niet beschikbaar te stellen voor het invoeren 
van dynamisch parkeren maar terug te laten vloeien in de algemene middelen. 

- Amendement dynamisch parkeren gedeeltelijk:  

Wijzigt de begroting als volgt: 
Besluit: 
het bedrag van € 170.000, - voor het vervangen van de 17 parkeerautomaten niet beschikbaar 
te stellen; 
het bedrag van € 67.000, - voor het plaatsen van infopanelen langs de toegangswegen niet 
beschikbaar te stellen; 
En beide bedragen terug te laten vloeien in de algemene middelen. 

- Motie hanging baskets:  

Draagt het college op:  
deze drie locaties (Dries, Stationsplein en Bassin) te voorzien van hanging baskets; 
de kosten te dekken uit een mogelijk resterende financiële ruimte binnen de herinrichting van 
de openbare ruimte dan wel de post stadspromotie. 

Programma 2:  

- Amendement schoolzwemmen 1: 

Wijzigt de begroting als volgt: 
schrapt het afschaffen van het schoolzwemmen; 
dekt de kosten hiervan uit het niet beschikbaar stellen van het bedrag van ongeveer € 799.000, 
- voor dynamisch parkeren, welk bedrag middels een vandaag door de raad aangenomen 
amendement terugvloeit in de algemene middelen.  
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- Amendement schoolzwemmen 2: 

Wijzigt de begroting als volgt: 
schrapt het afschaffen van het schoolzwemmen; 
draagt het college op om een voorstel aan de raad voor te leggen met een dekking van de 
hiermee gemoeide kosten.  

- Amendement vervallen budgetten:  

Wijzigt de begroting als volgt: 
Besluit deze voorgestelde budgetten voor werkkapitaal vastgoed en voor acquisitie van 
bedrijfsterreinen te schrappen en deze kosten te dekken uit de reguliere budgetten die reeds 
beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van projecten en voor de economische 
structuurversterking en de grondexploitatie. 

- Motie handelsmissie China:  

Draagt het college op: 
in het 1ste kwartaal van 2015 een overzicht aan de raad voor te leggen van de behaalde 
resultaten, de te verwachten resultaten, de financiële consequenties en de participatie van het 
bedrijfsleven, zodat de raad tijdig kan aangeven of er al dan niet budget beschikbaar wordt 
gesteld voor de reis van mei 2015 en volgende jaren. 

- Motie scholen Leuken en Laar: 

Draagt het college op:  
vast te houden aan de planning waarbij in het derde kwartaal van 2015 met de bouw van de 
scholen Leuken en Laar kan worden gestart en deze start niet uit te stellen door het uitstellen 
van het kredietvoorstel vanwege het rekening houden met een mogelijke subsidie van de 
Provincie Limburg.  

Programma 3: 

- Motie vraagwijzer Punt Welzijn:  

Draagt het college op:  
te onderzoeken of het mogelijk is de vraagwijzer te verplaatsen van de locatie Punt Welzijn 
naar het nieuwe stadhuis zodat deze voor iedereen toegankelijk is en hier zo spoedig mogelijk 
uitvoering aan te geven. 

Programma 4: 

- Motie externe bezwarencommissie:  

Draagt het college op:  
een externe commissie in te stellen voor het horen bij bezwaarschriften en voor het adviseren 
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aan het gemeentebestuur over de afhandeling van bezwaarschriften. 

- Motie wijk- en dorpsraden:  

Draagt het college op:  
de raad een voorstel voor te leggen waarmee de wijk- en dorpsraden een stevigere formele 
status wordt gegeven en zij als gelijkwaardige gesprekspartner worden behandeld; 
als één van de mogelijkheden te onderzoeken het instellen van een nieuwe 
collegeadviescommissie Leefbaarheid waarin MijnStraatJouwStraat vertegenwoordigd wordt 
door een afvaardiging van de gezamenlijke wijk- en dorpsraden. 

- Motie werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: 

Draagt het college op: 
bij de bewaakte fietsenstalling en de passantenhaven mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan te stellen en de kosten te dekken uit de gelden die vrijkomen door het 
dynamisch parkeren uit te stellen; 
de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) een rol geven om deze mensen te 
begeleiden.  

Programma 5:  

- Amendement prioriteiten 2015:  

Wijzigt de begroting als volgt: 
Besluit de besluitvorming over alle prioriteiten 2015 aan te houden totdat de 
bezuinigingscatalogus aan de raad wordt voorgelegd en vastgesteld, m.u.v. prioriteit 5, 6, 18, 
27 (vanwege externe verplichtingen en continuïteit). 

- Motie bezuinigingscatalogus:  

Draagt het college op:  
de raad in januari 2015 een bezuinigingscatalogus van 4 miljoen euro voor te leggen met 
tijdelijke en structurele maatregelen om te komen tot een bezuinigingsmaatregel voor 2015 en 
de begroting alsnog sluitend te krijgen en in juni bij de voorjaarsnota een 2e 
bezuinigingscatalogus voor te leggen waarbij structurele maatregelen worden benoemd om de 
begroting structureel sluitend te maken.  

 

 

 


