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ONDERWERP
Keuzecatalogus : "Kiezen met Visie" (VJN 2015)
VOORSTEL COLLEGE
- Akkoord gaan met de voorgestelde keuzes voor de jaren 2016 - 2018;
- Draagt het college op deze te concretiseren en te verwerkin in de begroting 2016 - 2018.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Uw raad heeft het college de opdracht gegeven (motie V.M.9) om met een keuzecatalogus te
komen voor een meerjarig sluitende begroting. Het dictum luidt:
“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”.
Op 3 februari en 16 april 2015 heeft het college uw raad schriftelijk geïnformeerd over de stand
van zaken en het moment waarop de raad in positie wordt gebracht om keuze te maken uit een
keuzecatalogus. Met het voorliggende document wordt u daarmee in de gelegenheid gesteld.
PROBLEEMSTELLING
De begroting 2015 laat meerjarig een oplopend tekort zien. Het college heeft de opdracht gekregen
om te komen met een keuzecatalogus. De raad kan op basis hiervan tot besluiten komen en het
college opdragen de voorstellen vervolgens uit te werken en te verwerken in de begroting 2016 en
volgende jaren.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Voorkeur van het college was geweest om eerst in gezamenlijkheid met u als raad, onze
maatschappelijke partners en bedrijven en burgers in Weert een strategische visie voor de stad op
te stellen en van daaruit keuzes te maken. Dat is echter niet haalbaar gebleken. In bijgaande
notitie “Kiezen met Visie” geeft het college voorafgaand aan de keuzecatalogus haar visie op de
stad die de basis vormt voor de door het college voorgestelde keuzes. Nadat uw raad de keuzes
heeft bepaald zal invulling gegeven worden aan de communicatie.
In onze aanpak zijn we gestart met het herijken van onze ambities. Daarnaast hebben we ons
ingespannen om de verminderde financiële middelen weer in balans te brengen met onze ambities.
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Bepalend voor de te maken keuzes is de uitgangspositie waarmee rekening dient te worden
gehouden. Met andere woorden hoe bepalen we de omvang van het te bezuinigen bedrag. Het
college heeft met de kennis van nu twee scenario’s uitgewerkt. Hiervoor wordt verwezen naar de
bijgevoegde oplegnotitie “Kiezen met Visie”.
In deze scenario’s heeft het college geen rekening kunnen houden met mogelijke gevolgen van de
mei circulaire. Deze was op het moment van opstellen van de scenario’s nog niet beschikbaar. Bij
de behandeling van de keuzecatalogus is deze wel bekend en zal uw raad hierover separaat
geïnformeerd worden.
Op basis van de meicirculaire zal er mogelijk een bijstelling (in positieve of negatieve zin) plaats
vinden op weg naar de begroting 2016 in november 2015.
Er is een keuzecatalogus opgesteld om te bezuinigen met behulp van de methode BIGTIRE en Zero
Based Budgetting. De resultaten daarvan zijn in het document opgenomen.
Het is van belang dat uw raad nu besluit waar het college zich bij het opstellen van de begroting
2016 en volgende jaren aan moet houden. Het gaat daarbij vooral om de hoofrichting van de
maken keuzes. Vervolgens vertalen we die naar concrete maatregelen en verweken de financiële
gevolgen in de begroting.
In het beginsel van behoorlijk bestuur dienen de instellingen, verenigingen en overige betrokkenen
ook tijdig geïnformeerd te worden over de keuzes. Zoals eerder aangegeven zal daartoe nog een
proces moeten worden opgestart.
Daar waar mogelijk zullen burgers en instellingen betrokken worden bij de concrete uitwerking van
de keuzes.
Wanneer nieuwe informatie, landelijke ontwikkelingen of bij de uitwerking tussen nu en de
vaststelling van de begroting redenen aanleiding zijn tot heroverwegingen, dan zal het college
daarvoor met voorstellen terugkomen bij de raad.
FINANCIËLE GEVOLGEN
De keuzes zullen verwerkt worden in de begroting 2016 en volgende jaren. In het document wordt
ingegaan op de personele gevolgen.
COMMUNICATIE
Met de betrokken instellingen, verenigingen en overige betrokkenen zal de benodigde
communicatie plaatsvinden.
EVALUATIE
Over de doorgevoerde keuzes zal, in overleg met de onlangs geformeerde Auditcommissie een
wijze van rapporteren bepaald worden.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,
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M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015;

besluit:
- Akkoord gaan met de voorgestelde keuzes voor de jaren 2016 - 2018;
- Draagt het college op deze te concretiseren en te verwerken in de begroting 2016 - 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

