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Relatie met vorig voorstel
Niet van toepassing.
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Algemeen:

Door de raad is tijdens de behandeling van de begroting 2015 motie V.M.9 aangenomen
met de titel "keuzecatalogus". De raad vraagt het college om een strategische visie op te
stellen in samenspraak met de raad en een keuzecatalogus voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Argumenten:
Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Niet van toepassing.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJN EN/ HAN DHAVING)
Niet van toepassing.

Weert,
2 december 2014
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beorotingsoost:
Niet van toepassing
Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing.
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Voor wie is dit advies van belang?:

* Raadsleden
Nadere specificatie: Niet van toepassing
* Niet van toepassing
Nadere specificatie: Niet van toepassrng.
i

:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Marc Knaapen
Extern:

Niet van toepassing
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Openbaar:

Niet van toepassing
Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing

Pagina 2

GEMEENTE

vtlEERT

De raad van de gemeente Weert

Weert, 3 december 2014

Onderwerp :

Motie keuzecatalogus

Door uw raad is tijdens de behandeling van de begroting 2015 motie V.M.9 aangenomen
met de titel "keuzecatalogus". Daarin vraagt u het college om een strategische visie op te
stellen in samenspraak met de raad en een keuzecatalogus voor te leggen aan de
gemeenteraad.
BMC heeft onlangs een verkenning gedaan voor een aanpak waarin de raad in een
gezamenlijk en participatief proces eerst kaders opstelt en waarbinnen het college
vervolgens kan komen tot voorstellen voor een sluitende meerjarenbegroting. Dit proces
is niet haalbaar gebleken. Mede gelet op de conclusie van BMC dat het daarom meer voor
de hand ligt te kiezen voor een kleinere, compacte aanpak waarin het college het
voortouw neemt en in samenspraak met de raad tot uitvoering komt van de motie V.M.9.
stellen we u het volgende voor.

Om een gezamenlijk vertrekpunt te hebben voor het maken van keuzes zal het college
een concept-visie op kerntaken ontwikkelen. Daarbij wordt richting gegeven aan wat het
college noodzakelijk acht voor de stad en waar het college mogelijkheden ziet voor
bezuinigingen en andere vormen van samenwerking met partners.
Daarvoor gebruikt het college basisinformatie die al beschikbaar is zoals demografische
gegevens, de structuurvisie en de transitieatlas.
Het college zal ook zorgdragen voor een keuzecatalogus die themagewijs inzicht geeft in
eventuele alternatieven ten opzichte van de huidige begroting. Het college zal op basis
van deze catalogus een voorstel doen in april 2015. De catalogus en het voorstel van het
college stellen u als raad in het proces van de voorjaarsnota in de gelegenheid keuzes te
maken die leiden tot een sluitende meerjarige begroting 2}l6-20t9.
Gedurende het totale proces wil het college u graag meenemen tijdens
informatiebijeenkomsten en later in het proces keuzemogelijkheden aan u voorleggen.
Wij zullen in het proces in de geest van de motie "participatief bezuinigen" van 9 juli 2014
handelen.
We vertrouwen erop dat we op
komen.
Met vriendel
burgem

anter

menlijk tot goede keuzes kunnen

wethouders,

gemeentesecretaris

burgeme
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Overwegende dat:
- De begroting 2015 sluit met een nadelig saldo van ruim € 1,5 miljoen;
- Het voorstel wordt gedaan dit nadelig saldo ten laste van de algemene reserve te brengen;
- Het voorlopige financiële resultaat 2014 negatief is, een definitief negatief resultaat ten
koste zou gaan van de algemene reserve;
- De septembercirculaire de begroting 2015 negatief beïnvloedt met € 137.000, hetgeen ten
koste gaat van de algemene reserve;
- Het risico bestaat dat de drie decentralisaties niet binnen de budgetten kunnen worden
uitgevoerd en de algemene reserve als achtervang dient voor eventuele tekorten;
- Bij het bepalen van de minimale omvang van de algemene reserve geen rekening is
gehouden met de uitkeringen voor de deelfondsen sociaal domein;
- De meerjarenbegroting jaarlijks tekorten laat zien;
- Als alles negatief uitpakt, de algemene reserve van de gemeente Weert in de nabije
toekomst niet toereikend zal zijn om tekorten op te vangen en mogelijke risico's af te
dekken;
- De opdracht tot het opstellen van een strategische visie een mooie opdracht is, maar veel
tijd in beslag neemt;
- De keuzes die we uiteindelijk maken met behulp van deze opdracht pas later zullen leiden
tot opbrengsten;
- Het, gezien de bovenstaande negatieve berichten, aannemelijk is dat we deze tijd niet
meer hebben en eerder keuzes moeten maken;
- Een bezuinigingscatalogus leidt tot de kaasschaafmethode en dit niet tot het gewenste
resultaat zal leiden;
- Een strategische visie wel nodig is om zorgvuldige keuzes te kunnen maken;
- Deze strategische visie op een andere, snellere manier tot stand dient te komen;
- De gemeenteraad op korte termijn strategische keuzes moet maken op basis van juiste en
volledige informatie;
- Een keuzecatalogus de gemeenteraad kan informeren over de keuzes die mogelijk zijn en
de gevolgen die deze keuzes hebben op de Weerter maatschappij en financiën;
- Naar aanleiding van deze keuzecatalogus een politieke discussie kan plaatsvinden over
welke (strategische) keuzes gemaakt moeten worden om de gemeente Weert financieel
weer op orde te krijgen
- Deze keuzes voor de behandeling voorjaarsnota gemaakt moeten zijn
Spreekt uit:
het wenselijk te vinden dat het college op korte termijn een keuzecatalogus voorlegt aan de
gemeenteraad waarin alle mogelijke keuzes staan inclusief de gevolgen, hiermee de gemeenteraad
zorgvuldige keuzes kan maken op basis van een strategische visie met als doel de gemeente Weert
financieel gezond te laten zijn.
Draagt het college op

-

-

Uiterlijk 1 maart 2015 een strategische visie op te stellen voor de gemeente Weert in
samenspraak met de gemeenteraad;
Uiterlijk 1 maart 2015 een keuzecatalogus voor te leggen aan de gemeenteraad met daarin
alle mogelijke keuzes inclusief de gevolgen voor de Weerter maatschappij en financiën;
De behandeling van deze keuzecatalogus te agenderen voor de gemeenteraad tijdens de
behandeling van de voorjaarsnota 2015

en gaat over
Fractie Weert

tot de orde van de dag,

Lokaal,

Fractie

PvdA,

Fractie VVD,

Fractie SP,

