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Inbreng fractie VVD Weert 
 
 
 
 

 
Behandeling Begroting Gemeente Weert 2015 
 
 
De gepresenteerde begroting roept bij de VVD twee uitgesproken reacties op: enerzijds is 
het een onaangename verrassing en anderzijds is het een begroting die perspectief biedt. 
 
De onaangename verrassing is zorgelijk. Voordat de coalitieonderhandelingen van start 
gingen, werd ons het document “Weert in beeld” aangeboden. Dit document liet voor 2015 
een tekort zien en naar nu blijkt is dit tekort substantieel hoger. Het vorige college had al 
3,5 mln euro bezuinigd door de FLOW en op de exploitatie 4,9 mln euro, zonder 
lastenverzwaring voor de burgers. In de korte periode van 2 maanden nadat de huidige 
cijfers bekend werden, is daar door het college nog eens voor 5,5 mln euro aan 
ombuigingen aan toegevoegd. De bezorgdheid wordt met name ingegeven door het feit dat 
het kennelijk niet mogelijk is om op cruciale momenten de juiste cijfers aan te leveren. Dit is 
onacceptabel en de VVD vraagt het college om er op korte termijn alles aan te doen 
dergelijke onprofessionele situaties te voorkomen. Met deze maatregelen moet voorkomen 
worden dat er van tegenvaller naar tegenvaller besluiten moeten worden genomen die 
impact hebben op reeds aangenomen en vastgestelde begrotingen en beleid. 
 
Nu moeten er dus keuzes gemaakt worden voor de korte en de lange termijn, zonder dat 
daar een gedegen visie aan ten grondslag ligt. Een ding is klip en klaar, het ongebreideld 
uitdelen van subsidies kan de gemeente zich niet meer veroorloven. Er zal kritisch gekeken 
moeten worden in hoeverre organisaties levensvatbaar zijn en wat de toegankelijkheid is 
voor en de behoefte van de inwoners van Weert. 
 
De lastenverhogingen die er voor de burger komen en de maatregelen om kosten te 
reduceren die ook voor de burger direct merkbaar zullen zijn, juichen wij niet toe maar zijn 
in onze ogen onvermijdelijk. De verhoging van de OZB is voor de VVD een zwaar punt. Op 
een begroting van bijna 140 mln euro levert deze verhoging 674.000 euro op. In de 
voorliggende begroting wordt het geld voor de prioriteiten volledig besteed aan nieuw 
beleid. Tegen deze achtergrond is het in de ogen van de VVD onvermijdelijk ook in eigen 
vlees te snijden. Het gemeentelijk apparaat, het college en de raad zullen met de huidige 
financiële taakstelling een goed voorbeeld moeten geven om ook op deze manier het 
draagvlak voor de maatregelen bij de burger te vergroten. Te denken valt hierbij onder 
andere aan het beperken van de kosten voor ondersteuning van de raad en het versoberen 
van de budgetten voor de fracties. 
 
De VVD ziet echter ook perspectief. De omvang van de maatregelen die genomen moeten 
worden is groot. Deze omvang maakt het noodzakelijk dat veel meer dan tot nu toe het 
geval was, er gekeken moet worden naar meer efficiency. De VVD wenst een betere en 
slimmere lokale overheid. Meer efficiency door de verschillende beleidsterreinen met elkaar 
te verbinden heeft als gevolg dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van 
voorzieningen en dat dus de levensvatbaarheid op de lange termijn gegarandeerd kan 
worden. De VVD is dan ook hartgrondig voorstander van het opstellen van een visie die 
duidelijk moet maken welke richting we aan de verdere ontwikkeling van Weert willen 
geven. Inzetten op alle fronten kan niet meer, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. 
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Keuzes die pijnlijk zullen zijn maar die ook de basis leggen voor de toekomst. De 
verschillende beleidsterreinen zullen gezamenlijk een analyse moeten maken zodat alle 
aspecten in de besluitvorming worden meegenomen. Niet alleen zal dit de financiële 
planbaarheid verbeteren, er komt zo ook een betere balans in het verdelen van de 
middelen over de gehele stad. Hierbij stelt de VVD voor dat om op de lange termijn een 
goede verdeling van de voorzieningen in stand te kunnen houden, dat in de te ontwikkelen 
visie een verdeling van Weert in een aantal stadsdelen als basis genomen wordt. Het 
blijven uitgaan van wijken en dorpen met hier en daar een school, een extra leslokaal, een 
kunstgrasveld etc, maakt dat juist de leefbaarheid in alle delen van Weert gevaar loopt. De 
VVD verwijst hierbij naar de discussie in de raad uit 2012 waarin werd voorgesteld een 
strategische visie voor 2030 te ontwikkelen. Nu blijkt wederom wat het belang van het 
hebben van een strategische visie is. De VVD dringt er op aan dat dit nu voortvarend wordt 
opgepakt.  
 
Om dit alles goed te kunnen ondersteunen zullen de processen binnen het gemeentelijk 
apparaat daarop aangepast moeten worden:  er zal met name op het financiële vlak een 
veel centralere regie gevoerd moeten worden en het maken van plannen zal integraal 
opgezet moeten worden met een gegarandeerde deelname van alle directies. Het opstellen 
van een keuzecatalogus is onontbeerlijk. Hierin moeten onder meer opgenomen worden de 
belangrijke elementen uit het coalitieprogramma zoals clustering sportaccommodaties, 
verdere uitvoering FLOW, verdere samenwerking en mogelijke uitbesteding van niet-
wettelijke taken, 1 museumlocatie en het samenvoegen van beheer en exploitatie, is 
onontbeerlijk. De raad zal vervolgens de keuzes moeten maken. 
 

! De VVD roept het college op om uiterlijk 1 april 2015 een keuzecatalogus te 
presenteren die meegenomen kan worden in de voorjaarsnota 2015 en die de basis 
zal vormen voor de strategische visie 2030, zodanig dat op basis van deze visie de 
begroting van 2016 vastgesteld kan worden; 

! De VVD roept het college op integrale planning te introduceren in de processen en 
om een centrale financiële regie te gaan voeren met een centrale controle over 
(deel)budgetten en dit in te voeren per 1 januari 2015, meer tijd hebben we niet. 

 
Het overzicht prioriteiten geeft een goede doorkijk welke uitgaven in dit kader voor de 
komende jaren op basis van huidig beleid gepland staan. De overschrijding is begroot op 
30.000 euro, maar acceptabel omdat het geld voor de prioriteiten volledig wordt besteed 
aan nieuw beleid. Voor wat betreft de meerjarige planning van de prioriteiten dient 
opgemerkt te worden dat het goedkeuren van deze begroting niet automatisch betekent dat 
ook de prioriteiten voor 2016 en verder daarmee goedgekeurd zijn. Zodra de visie die is 
opgesteld en is meegenomen in de begroting 2016, zullen de begrote bedragen voor 2016 
en verder opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Deze zullen in lijn gebracht 
moeten worden met de visie zoals die dan is vastgesteld. 
 

WOONKLIMAAT 
 
Ten aanzien van het woonklimaat heeft Weert zich op de kaart gezet door het behalen van 
de titel de Groenste regio van de wereld en de zeer geslaagde festiviteiten rondom Weert 
600. Het is nu zaak deze investeringen die opgebracht zijn door een harmonieuze 
samenwerking tussen bestuur en inwoners, te gaan verzilveren. Dit hoeft niet automatisch 
te betekenen dat hiervoor middelen ter beschikking gesteld moeten worden in de begroting, 
maar de VVD is zeer benieuwd naar hoe de spin-off van deze twee prestaties vertaald 
worden in de te ontwikkelen visie op Weert. De inspanningen die gedaan zijn en de 
investeringen om ze te realiseren, moeten zich terugvertalen in wat dat voor Weert 
betekent. De VVD wil dat deze activiteiten, inspanningen en evenementen, SMART 
gemaakt worden.  
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Een integrale benadering van het te ontwikkelen beleid en de plannen dient als garantie 
voor een goede verdeling van voorzieningen om Weert als geheel leefbaar te houden. De 
aantrekkelijkheid van Weert blijkt uit het toegenomen aantal inwoners, dit in tegenstelling 
tot de statistieken en de trend in vele andere gemeenten. De VVD roept het college op om 
het beleid van de provincie dat ingegeven is door krimp, niet als belemmerend te laten 
werken voor Weert.  
 

ECONOMIE 
 
Economie is en blijft de basis voor alles wat we kunnen doen in Weert. Het is van belang 
hiervoor de volle aandacht te blijven vragen. Samenwerking met andere gemeenten zoals 
in Keyport 2020 is hierbij een belangrijke katalysator. 
 
De VVD wil de aandacht vestigen op een aantal factoren. De verdere professionalisering 
van het Centrummanagement dient nu gestalte te krijgen. Alhoewel de bijdrage van het 
Centrummanagement aan Weert 600 onontbeerlijk was, dient nu weer de focus te komen 
op beleid en versterking van het centrum. De organisatiestructuur en de bevoegdheden van 
het centrummanagement dienen zodanig aangepast te worden dat het haar taak meer kan 
richten op de invulling en de ontwikkeling van de stad. Het organiseren van evenementen 
mag niet langer de hoofdtaak zijn. 
 
Ten aanzien van onderwijs is de VVD bezorgd. Tegen de demografische ontwikkeling in, 
blijft er in Weert nieuwbouw voor onderwijs plaatsvinden. Onterecht wordt door sommigen 
opgemerkt dat het hebben van nieuwbouw welhaast de enige factor is die de kwaliteit van 
het onderwijs bepaalt. Dit is in de ogen van de VVD absoluut onjuist. Het blijven investeren 
in stenen voor onderwijs zal leegstand tot gevolg hebben en de lasten voor het onderhoud 
van al deze gebouwen zal uiteindelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de gebouwen die 
wel in gebruik blijven. De VVD roept het college op om de geplande overschrijding van het 
voor 2016 geplande budget voor onderhoud van onderwijsgebouwen, teniet te doen. Hierbij 
dient gezocht te worden naar creatieve oplossingen door combinaties te zoeken met 
MFA’s, onderbrenging wijkzorgteams etc etc. Ten aanzien van het RKEC merkt de VVD op 
dat besluitvorming over de sporthal aan de Beatrixlaan niet kan plaatsvinden voordat er 
besluitvorming over het RKEC heeft plaatsgevonden. In het kader van deze besluitvorming 
wil de VVD in de raad een discussie over het BMC-onderzoek naar de geprognotiseerde 
leerlingenaantallen. Dit onderzoek is gebaseerd op een samenwerkingsverband waar 
inmiddels wijzigingen in hebben plaatsgevonden en dateert van ver voor de invoering van 
de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. De VVD wil weten in hoeverre de toen 
voorspelde leerlingenaantallen voor het RKEC, nu nog steeds reëel zijn. Gezien het 
enorme bedrag dat gemoeid is met dit plan, zal de VVD dit dossier zeer nauwgezet blijven 
volgen. 
 
Ten aanzien van de arbeidsre-integratie wil de VVD voortgang op dit terrein beter kunnen 
monitoren. Afspraken met Punt Welzijn en andere organisaties dienen gekwantificeerd te 
worden zodat voortgang meetbaar wordt. Slechts dan kan bepaald worden of bestaande 
inspanningen afdoende zijn of aangepast moeten worden. 
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ZORG 
 
Ten aanzien van zorg gaan we natuurlijk een periode tegemoet waarin we gezamenlijk 
antwoorden zullen gaan krijgen op vragen die bij eenieder al lange tijd leven. Voor de 
begroting 2015 is met de zorg een bedrag gemoeid van ruim 27 mln euro. Met de 
voorbereidingen zoals die tot op heden hebben plaatsgevonden en met de inzet zoals aan 
de dag gelegd, heeft de VVD er vertrouwen in dat de gemeente optimaal is voorbereid en 
daar waar er zich problemen aandienen, er voldoende kwaliteit aanwezig is om die op te 
lossen. Een bijkomende uitdaging in dit kader is het behoud van het SJG met al haar 
faciliteiten. Verlies van het SJG zou niet alleen een directe impact hebben op de zorg, maar 
zeer zeker ook op de economie en het vestigingsklimaat. De VVD roept het college op 
hiervoor blijvende aandacht te houden. 
 

PARTICIPATIE 
 
Zoals al eerder aangegeven dient een integrale benadering als borg om de leefbaarheid in 
geheel Weert te garanderen. Sport, cultuur en onderwijs zijn belangrijke pijlers voor de 
leefbaarheid en een goede verdeling hiervan is essentieel. De VVD kijkt uit naar het 
verschijnen van de topsportnota. 
Verder wil de VVD het college erop wijzen dat ontwikkelingen in ledenaantallen en 
aantallen vrijwilligers van verenigingen meegenomen dienen te worden in besluitvorming 
over subsidies e.d. Het blijven investeren in alsmaar kleiner wordende verenigingen gaat 
ten koste van verenigingen die wel levensvatbaar zijn.  
 
Hiertoe dient de VVD een motie in. [subsidiebeleid] 
 
Het recentelijk mislukken van de fusie tussen twee tennisverenigingen geeft aan dat het 
proces van onderaf zeer moeizaam is en weinig kans van slagen heeft. De komende 
periode liggen er uitgelezen mogelijkheden om sportvoorzieningen toekomstbestendig te 
maken. Bij de verschillende verenigingen die gebruik maken van het sportpark Boshoven, 
zullen er de komende jaren investeringen gedaan moeten worden. De VVD roept het 
college op om een omnipark voor deze verenigingen te gaan opzetten. Tevens stelt de 
VVD voor dat bij de vaststelling van de begroting 2016, de fusie van verenigingen 
meegenomen wordt zoals in het coalitieakkoord beschreven staat.  
 
Het erfgoedcluster – archief en musea – is met het oog op de realisatie van het Erfgoedhuis 
samengevoegd. Nu het Erfgoedhuis niet doorgaat, is dit een onsamenhangend geheel 
geworden. Het archief behelst diverse activiteiten. Slechts het beheer etc. van de 
overheidsarchieven is een wettelijke taak. Met de huidige taken worden er niet alleen 
kosten gemaakt voor het vaste personeel, ook voor de vrijwilligers is dat het geval. Voor de 
verbouwing van de lees- en werkruimte is 150 duizend euro geraamd. De ruimte is te groot 
en wordt vrijwel alleen gebruikt door vrijwilligers en ambtenaren. Dit is oneigenlijk gebruik 
en behoort niet tot de wettelijke taken. De VVD stelt voor dat het archief wordt 
gedigitaliseerd. Dus: 

! Alleen werkzaamheden uitvoeren m.b.t. overheidsarchieven. Met andere woorden, 
werkzaamheden beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is. 

! Aard en omvang werkzaamheden archief terugbrengen naar kerntaak leidt tot 
(structureel) lagere personeelskosten (incl. vergoedingen etc. vrijwilligers). 

 
De VVD dient hiertoe een motie in. [archiefbeheer] 
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BEDRIJFSVOERING 
 
Cruciaal om de stad op een gedegen manier te kunnen blijven besturen, is de rol die de 
afdeling bedrijfsvoering krijgt toebedeeld. In de ogen van de VVD maakt de huidige situatie 
dat de afdeling financiën een nadrukkelijkere rol moet krijgen. Budgetten zijn te veel 
verdeeld. Bij overschrijding of onderschrijding dient er een centrale regie te zijn. 
 
Zeer regelmatig blijkt dat bij de planning voor projecten niet alle consequenties zijn 
meegenomen. Dit heeft als gevolg dat er keer op keer onsamenhangende besluitvorming 
plaatsvindt en er geen brede analyse heeft plaatsgevonden voordat er een raadsvoorstel 
wordt ingediend. Deze onoverzichtelijke situatie is onwenselijk en dient op korte termijn 
veranderd te worden. Indien dat niet gebeurt zal de consequentie zijn dat de maatregelen 
om de begroting sluitend te krijgen, op het moment van besluiten al achterhaald zijn. De 
integrale benadering van planning, maakt dat er meer controle kan zijn. De tijd dat met geld 
dat voor projecten gereserveerd is en dat niet besteed wordt, andere dingen gedaan 
worden of cadeautjes kunnen worden uitgedeeld is voorbij. Bij het niet volledig benutten 
van deze budgetten dient het geld terug te vloeien naar de algemene middelen en kan het 
college voorstellen indienen hoe dat geld aangewend kan worden. De VVD gebruikt  
nadrukkelijk de term ‘aangewend’ want het hoeft niet automatisch uitgegeven te worden 
zoals dat nu het geval is. In de huidige situatie wordt dit geld versnipperd en dus per 
definitie inefficiënt besteed. 
 
Het is van belang dat er een aantal basisprincipes die voorwaardelijk zijn voor een goed 
financieel beleid en beheer, toegepast en strikt uitgevoerd worden. 

! Bij het opstellen van de begroting en de meerjarenramingen dient uitgegaan te 
worden van een worst-case scenario; 

! Raadsvoorstellen die aangeboden worden dienen voor wat betreft de financiën een 
volledig beeld van alle kosten te bevatten en daarin dient ook aangegeven te 
worden wat de impact van een plan is op de totale verantwoordelijkheden van de 
gemeente. Deze integrale benadering is cruciaal om een afweging te kunnen maken 
tegen het licht van alle aspecten; 

! De moties die wij als raad voorleggen dienen ook een financiële onderbouwing te 
bevatten; 

! In alle jaren dienen er drie financiële rapportages gepresenteerd te worden, ook in 
een verkiezingsjaar; 

! Bij het niet volledig uitputten van begrote bedragen voor projecten, dienen de 
restanten terug te vloeien naar de algemene middelen en kan er op voorstel van het 
college eenmaal per jaar besloten worden hoe dat geld uit de diverse projecten 
aangewend kan worden; 

! Interne audit met rapportage aan de raad. 
 
De VVD dient hierover een motie in. [financiën en integrale planning] 

 

RISICOBEHEERSING 
 
In de begroting is een paragraaf risicobeheersing opgenomen. In 2013 is gestart met 
integraal risicomanagement. Dit systeem moet nog verder worden uitgebouwd en in de 
begroting 2016 als een volwaardige risico-inventarisatie verwerkt worden. Deze 
inventarisatie is slechts een kwalitatieve. De VVD stelt voor om de risico’s zoals die 
opgenomen zijn, te kwantificeren en dient daartoe een motie in. Het is van belang daarbij 
het kwantitatieve inzicht te verwerken in de voorjaarsnota 2015.  
 
Hiervoor wordt een motie ingediend. [risicomanagement] 
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INTERNE BEDRIJFSVOERING 
 
Recentelijk is weer eens duidelijk geworden dat de enorme kosten die gemaakt worden in 
ICT-projecten, vaak een zeer beperkte toegevoegde waarde hebben. De VVD wil daarom 
dat ICT-projecten van de gemeente en die in samenwerking met andere gemeenten, zeer 
kritisch worden gekeken alvorens verplichtingen worden aangegaan. Met name op dit 
gebied moet er zeer zeker ook gekeken worden hoe met minder financiën er meer gedaan 
kan worden, dit in tegenstelling tot de “ICT-trend” dat er met meer financiën minder gedaan 
kan worden. 
 
ICT blijkt bij alle overheden een groot probleem te zijn. Dure projecten worden opgestart en 
maar weinigen blijken binnen het budget te blijven en de doelstellingen te halen. De VVD 
wil dat er in Weert alles aan gedaan wordt om deze verspilling van geld te voorkomen. De 
intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied in 2015 krijgt nader vorm en inhoud en 
met name het applicatiebeheer wordt in een samenwerkingsverband ingebracht. Door dit te 
doen zijn er minder meer investeringen nodig. Bovendien stijgen de kosten als gevolg van 
de 3 decentralisaties voor bestaande applicaties al met € 100.000,- en blijkt ICT 
noodzakelijk om een structurele reductie van de formatie te verwezenlijken. Bij de raad 
ontbreekt het momenteel aan een volledig overzicht van projecten en systemen, doelen en 
de voortgang die daarbij geboekt is.  
 
De VVD dient een motie in om op het gebied van ICT een completer beeld te verschaffen 
aan de raad. [ICT] 
 
FLOW is inmiddels afgerond en als gevolg daarvan zijn er op een drietal terreinen 
uitbestedingen geïmplementeerd. De VVD vraagt het college te komen met een voorstel 
over welke mogelijkheden voor verdere uitbesteding er zijn. 
Het gaan toepassen van een integrale benadering van planning en projecten, maakt een 
aantal maatregelen noodzakelijk om dit goed te kunnen laten verlopen. Bovendien kan er 
als gevolg daarvan efficiënter en dus met minder capaciteit gewerkt worden. Meer 
efficiency kan ook gehaald worden uit regionale samenwerkingsverbanden. De 
takendiscussie die in 2015 zal plaatsvinden zal daarbij de mogelijkheid bieden met minder 
FTE’s de werkzaamheden uit te voeren. Gezien de financiële taakstelling en de 
lastenverhoging voor de inwoners, kan het niet anders zijn dan dat de gemeente hierin een 
goed voorbeeld geeft door een vermindering van de uitgaven aan het loonhuis van 1,5 mln 
euro die in de begroting van 2018 volledig financieel ingeboekt kan worden. Hiertoe dient 
voorlopig een “instroomstop” afgekondigd te worden. Instroom is voor de VVD alleen een 
mogelijkheid als voor de uitvoering van bepaalde taken of werkzaamheden specifieke 
kwaliteiten nodig zijn die niet binnen de organisatie beschikbaar zijn.  
 
De VVD dient hiertoe een motie in. [personeelsformatie] 
 
In de inleiding wordt gesproken over een cultuurverandering, de VVD juicht dat toe maar 
zou dat graag vertaald zien volgens de SMART aanpak. 
 
 
 
 
 
 
 
 


