
KIEZEN MET VISIE 
 
We bespreken vandaag een ambitieus programma met de titel KIEZEN 
met VISIE. Een intrigerende veelbelovende titel. Want, echte keuzes 
maken kan alleen wanneer je definieert wat je wilt zijn, wie je bent. 
Vandaaruit kom je inderdaad tot scherpe, duidelijke en voor iedereen 
begrijpelijke keuzes. Het is iets waar D66 in Weert al jaren naar vraagt. 
Daar zit dan ook de grootste teleurstelling in het voorliggende stuk. 
Opnieuw ontbreekt een scherpe visie op onze gemeente. Pas op 
bladzijde 7 – we zijn dan al op een derde van het boekwerk – staat de 
leidraad voor keuzes te lezen. 

 een centrumgemeente met centrumvoorzieningen; 
 aantrekkelijk woonklimaat voor gezinnen; 
 aantrekkelijk klimaat voor ondernemers en bevorderen van de 

werkgelegenheid; 
 goede dienstverlening aan inwoners; 
 zorg voor kwetsbare inwoners/vangnet. 

Tot zover. Zou er één gemeente in Nederland zijn die geen aantrekkelijk 
woonklimaat nastreeft of een goede dienstverlening? Dit kan dus zo de 
prullenbak in als leidraad voor keuzes. 
Maar dan de laatste bullet:  

 ruimte voor vrijdenkers en creativiteit in een duurzame 
samenleving.  

Kijk. Daar kunnen we iets mee. Niet alleen als gemeente om zich mee te 
onderscheiden, maar ook zeker als D66 Weert. Laten we dat als kapstok 
maar eens vasthouden bij het maken van keuzes. 
 
Want, en dat is het positieve aan KIEZEN met VISIE, waar de visie 
grotendeels onzichtbaar is, worden er wel degelijk keuzes gemaakt. 
Keuzes, die eerder zijn ingegeven door de persoonlijke passies van de 
betreffende portefeuillehouders, dan door een overkoepelende 
Collegevisie, maar toch zijn er voorzichtige keuzes gemaakt. En dat is, 
na jaren van stilstand, een compliment waard. 
We zullen ze doornemen, wegen en waar nodig amenderen of met 
moties aanscherpen. 
 
Allereerst het thema ECONOMIE en BINNENSTAD 
Dat de Weerter binnenstad een impuls kan gebruiken is duidelijk. We 
kunnen ons dan ook vinden in de meeste gemaakte keuzes. Na de 
Werthaboulevard en de passentenhaven wordt ook het Bassin zelf 
aangepakt. Logisch, ook al omdat dit misschien wel de belangrijkste 
entree naar de stad is. Ondanks dat dit om een groot bedrag gaat in 
tijden van bezuiniging is dit een te verdedigen keuze. 



Helemaal top is de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen. Ook 
al iets waar D66 meermalen voor heeft gepleit. Wel vragen we ons af of 
de bewaakte fietsenstalling nog terugkeert, zoals door de coalitiepartijen 
bepleit tijdens de begrotingsbehandeling. MOTIE 
 
Bij het thema ONDERWIJS ondersteunen we het door de SP geopperde 
idee om te onderzoeken of het busvervoer van en naar gymzalen kan 
worden verminderd. Jaarlijks gaat hier een bedrag van 165.000 euro in 
om. Wij roepen de wethouder op met de schoolbesturen in overleg te 
gaan of dit anders georganiseerd kan worden. MOTIE 
Ook bij onderwijs ondersteunt D66 de gekozen prioriteiten, waarbij we bij 
de inrichting buitenruimten bij het KEC en Leuken graag zouden zien dat 
dit publieke voorzieningen worden, vergelijkbaar met Sint-Theunis. 
Sterk vindt D66 het aansluiten bij het provinciale programma voor 
muziekeducatie DOOR! Niet alleen een kans voor onderwijs, maar ook 
voor het rijke muzikale verenigingsleven in onze gemeente. Een relatief 
kleine gemeentelijke bijdrage kan hier veel opleveren.  
 
D66 heeft wel moeite met een aantal voorstellen bij het thema 
WOONKLIMAAT. Het minder onderhoud plegen aan bermen en 
plantsoenen, het onderhoud aan straatbomen, het niet langer plaatsen 
van bladkorven en het verlagen van het kwaliteitsniveau van de 
straatreiniging: het zijn uit financiële overwegingen wellicht begrijpelijke 
en gemakkelijke keuzes, maar het zijn juist deze zaken die Weert tot een 
prettige stad om te wonen maken. En het heeft Weert een aantal mooie 
groene titels opgeleverd. Het zijn bezuinigingen die nog uitgewerkt 
moeten worden, maar waarvan de directe gevolgen moeilijk in te 
schatten zijn. 2 MOTIES 
Tijdens de behandeling van de begroting 2015 heeft de raad op voorstel 
van D66 een motie aanvaard om het heffen van entree op het 
hertenkamp uit te sluiten. Het College heeft de ambitie het hertenkamp 
vanaf 2017 te privatiseren. Wij vragen ons af of entreeheffing hierdoor 
via een achterdeur alsnog mogelijk wordt? 
 
Dan WEERT-WEST. Het College toont hier durf door voor het eerst echt 
een bedrag neer te zetten in plaats van een p.m. post. Wij ondersteunen 
dit. Wil je in dit gebied echt ontwikkelingen mogelijk maken, dan zul je je 
nek moeten uitsteken en geld moeten reserveren. Wat de nu 
voorgestelde 2 miljoen werkelijk betekent, weet niemand, maar er staat 
een bedrag. Daarmee laat Weert aan partners zoals de provincie 
Limburg zien dat ze bereid is te co-financieren.  
 



Het opvallendste hoofdstuk in Kiezen met Visie is CULTUUR. Het 
College zet in op culturele innovatie. Gedurfd in tijden van bezuinigingen. 
Het Lef-budget om vernieuwende culturele projecten mogelijk te maken 
ondersteunen we volledig. De korting op RICK is begrijpelijk, maar als 
RICK er de komende jaren nog beter in slaagt vraaggestuurd te gaan 
werken in plaats van te drijven op reguliere subsidies, kan RICK zelfs 
sterker uit deze bezuiniging komen. Kansen zijn er genoeg, mits de juiste 
verbindingen met partners gelegd worden. 
De investering in het Munttheater is steeds weer uitgesteld, maar nu 
onvermijdelijk geworden. Een centrumgemeente als Weert verdient een 
professioneel theater. Het Munttheater heeft zich de laatste jaren steeds 
meer ontwikkeld tot een theater voor iedereen, met naast professionele 
voorstellingen, steeds meer amateurvoorstellingen. 
 
Bij prioriteit 14, de investering in de integratie van de leeszaal, 
kantoorruimte en het archief, maken we een voorbehoud. Op dit moment 
is nog onvoldoende duidelijk wat er met het gemeentelijk archief 
gebeuren gaat. D66 ondersteunt permanente huisvesting van het archief 
in het nieuwe stadhuis, maar een investering van deze orde in tijdelijke 
huisvesting is voor onze partij niet acceptabel. MOTIE 
 
D66 stelt verder voor goed te kijken naar de huisvestingskosten van 
Weert FM nu er een publiek-private samenwerking is ontstaan met MLA. 
Een ontwikkeling die overigens erg positief is, maar die we goed in de 
gaten moeten houden.  MOTIE 
 
Bij de kop INFRASTRUCTUUR komen we twee investeringen tegen 
waar D66 vragen bij stelt: het onderzoek naar de Westtangent en de 
spoorlijn Weert-Antwerpen. Allereerst de vraag of deze twee 
ontwikkelingen noodzakelijk zijn. Los daarvan: stel dat het antwoord op 
deze vraag ‘ja’ luidt, dan zijn dit naar ons idee bij uitstek projecten die 
provinciaal wisselgeld kunnen zijn voor het niet doorgaan van de 
reconstructie van de N280. Bovendien is de spoorlijn door de komst van 
de snelle busverbinding van Arriva een stuk minder noodzakelijk 
geworden. MOTIE 
 
D66 vraagt het College om nu echt door te pakken met de clustering van 
VOORZIENINGEN. Er wordt al te lang over gesproken. Daadkracht 
ontbreekt. Het langverwachte voorzieningsplan komt eindelijk na de 
zomer in procedure. In Kiezen met Visie wordt nu 200.000 euro 
bezuinigd op beheer, exploitatie en onderhoud van gemeentelijke 
sportaccommodaties en groene sportterreinen. Wij dagen het College uit 



nu eindelijk écht beleid te gaan maken gericht op clustering en de 
bezuinigingsdoelstelling te verhogen tot 500.000 euro in 2019. MOTIE 
 
Over het domein ZORG kan D66 kort zijn. Wij steunen alle genoemde 
prioriteiten en bezuinigingsvoorstellen. Wel stellen wij nog een extra 
bezuiniging voor op de post organisatie verkiezingen. In het format staat 
dat dit 25.000 euro goedkoper kan als stemlokalen worden ingericht in 
gemeentelijke gebouwen en bemenst worden door ambtenaren of 
stembureauleden zonder vergoeding. MOTIE 
 
Het is al eerder gezegd: bij de SPORT vallen de grootste klappen. Het 
grootste deel bij de verenigingen door verhoging van tarieven en het 
verminderen van subsidies. Verenigingen vormen het hart van Weert. 
Het is waar onze gemeente sterk in is. We lezen ‘bij de omvorming van 
het subsidiestelsel gaan inwoners of verenigingen, die altijd 
gesubsidieerd zijn, in de toekomst misschien geen of minder subsidie 
ontvangen”. Hieraan ligt dus een bezuinigingsdoelstelling van 519.000 
euro ten grondslag. Dit is geen omvorming, dit is een kale bezuiniging. 
En daarin ligt exact onze kritiek. Wij ondersteunen de koers van het 
College dat subsidies alleen om het bestaan moeten worden omgevormd 
in subsidies op basis van activiteiten en inhoud. Maar de nu 
voorgestelde bezuiniging zal kaalslag onder verenigingen als resultaat 
hebben. 
Daarnaast blijft de gemeente fors geld spenderen in de bodemloze put 
die combinatiefunctionaris heet. Beroepskrachten dus, grotendeels 
betaald met gemeentelijke middelen. Het valt niet uit te leggen dat bij 
sportverenigingen een groter beroep op hun eigen verantwoordelijkheid 
gedaan wordt en dat ondertussen er steeds meer beroepskrachten in 
Weert rondlopen met als doelstelling zoveel mogelijk mensen te laten 
bewegen. MOTIE 
 
Wat betreft de GEMEENTELIJKE ORGANISTIE lijkt de rek eruit. De 
ondernemingsraad zegt heel duidelijk: verder bezuinigen kan, mits er 
ook echt taken worden afgestoten. Daarvan lijkt in KIEZEN met VISIE 
geen sprake: wel veel omvormingen in beleid, maar geen dingen 
gewoon niet meer doen. D66 stelt voor een forse 
bezuinigingsdoelstelling op te voeren binnen de managementstructuur. 
De gemeente kent directeuren, afdelingshoofden en teamleiders. Wij 
denken dat de organisatie platter en daarmee efficiënter kan en stellen 
voor één managementlaag te laten verdwijnen. MOTIE 
 
Onder FINANCIËN vallen ook de kosten voor de presentiegelden 
welstandscommissie. Er zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met 



welstandsvrij bouwen. Door dit verder uit te breiden kan hier een 
bezuiniging van 20.000 euro behaald worden. MOTIE 
Tot slot: D66 is tegen het verhogen van de lasten voor de burgers om 
gaten in de begroting te dichten. Ook in dit document stijgen de 
inkomsten door gemeentelijke belastingen weer aanzienlijk. Afhankelijk 
van de “onbenutte belastingcapaciteit” van de gemeente krijgen we een 
korting van het Rijk opgelegd. Als gevolg hiervan moeten de lasten dan 
alsnog omhoog. Dit willen wij voorkomen. Daarom willen wij, net als de 
VVD, weten wat de minimale OZB-verhoging moet zijn om geen korting 
te krijgen. 


