Beschouwingen CDA Voorjaarsnota 2012

Beschouwing op Voorjaarsnota 2012 door Fractie CDA-Weert
De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de financiële positie van de gemeente Weert.
Volgens de “Uitkomsten begroting 2012 en de meerjarenramingen” (tabel op bladzijde 7) koersen
we weer af op een tekort voor het begrotingsjaar en ook voor 2013. Het college stelt nu voor de
algemene reserve aan te vullen omdat deze door allerlei oorzaken te laag is geworden. Maar als
we zo doorgaan, vliegt de aanvulling er weer even snel uit ze als erin komt.
In de prognose voor dit jaar en 2013 zijn allerlei ontwikkelingen en risico’s nog niet verwerkt. De
uitkering van het rijk is er een van. De kosten van de Risse en van decentralisaties zijn een
ander. Wij spreken nog een keer onze grote zorg uit over de Poort van Limburg en het
grondbedrijf. De lagere inkomsten uit bouwleges en parkeergelden zijn naar onze mening
structureel, maar zo zijn ze niet opgenomen.
De voorjaarsnota is traditioneel van opzet: maatregelen om de begroting voor volgend jaar
sluitend te maken, worden pas in de begroting voorgesteld. Maar de toestand is niet traditioneel.
In deze zin is de voorjaarsnota beleidsarm.
Graag een reactie van het college hierop.

Algemene reserve en reserve grondexploitatie
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is om 10 miljoen euro aan de reserve
Onderwijshuisvesting te onttrekken om de algemene reserve en de reserve grondexploitatie
enigszins op peil te brengen. Dat is gewoon nodig. Het betekent wel dat onze financiële positie
flink verslechterd is. Uit de voorjaarsnota blijkt geen bezorgdheid daarover. Dat vinden wij een
verkeerd signaal.
De mogelijkheid tot onttrekking is een geluk bij een ongeluk en we betalen daar wel een prijs
voor. Die prijs is 10 jaar lang een ophoging van het budget voor onderwijshuisvesting van 70.000
euro. Dat wordt in de voorjaarsnota gemeld als een kleinigheid en dat vinden wij zorgelijk.
Wij gaan niet akkoord met het weg laten vloeien van de reserve WMO naar de Algemene
Reserve maar willen deze bestemd houden voor projecten die in lijn blijven met waarvoor het
geld oorspronkelijk bedoeld was, bijvoorbeeld “Het Toon Hermans Huis” of “Het Samen Zorgen
Huis” maar ook andere nieuwe initiatieven voor de zwakkeren in de samenleving.
Vanwege het ontbreken op enig zicht op concrete initiatieven op korte termijn willen wij de
voorziening ontwikkelkosten Beekstraatkwartier tot het minimum beperken. Indien concrete
initiatieven zich aandienen dan willen wij dit uiteraard heroverwegen. Het gevolg is dat de
algemene reserve minder wordt verhoogd dan in het voorstel van het college.
Wij dienen hiervoor een amendement in.
{amendement algemene reserve}
Wij vrezen dat de buffers die we nu opbouwen nog niet genoeg zijn. Dit is in het begin al
genoemd. Daarom stellen wij voor om de gelden die de komende jaren vrijkomen door de
verlenging van de afschrijvingstermijnen toe te voegen aan de algemene reserve.
{motie dekking tekorten}

Prioriteiten 2013
Wij willen nu wegens de grote onzekerheid over de begroting 2013 de prioriteiten niet vaststellen.
We hebben begrepen dat dat ook niet de bedoeling is. Op enkele prioriteiten willen wij nu ingaan.
Dit wil overigens niet zeggen dat we met de overige prioriteiten op voorhand accoord zijn.
Het college stelt voor om vanaf 2013 jaarlijks 72.750 euro uit te trekken voor de
gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) Bedoeld zal zijn dat dit geld bestemd is voor de
proceskosten, maar dat staat er niet. Wij zijn heel positief over het instrument GOML en ook
BrainPort2020 maar wij denken dat zowel GOML, en ook Brainport Midden-Limburg, momenteel
voldoende geld hebben om het de eerstkomende jaren de proceskosten op te vangen zonder dat
dit negatieve effecten heeft voor de projecten. Wij dienen hiervoor een motie in.
{motie GOML}
Over de onderbouwing van de bijdrage voor de regio-VVV willen wij nadere informatie, ook nog
steeds na het lezen van de notitie die wij over de VVV hebben gekregen. Ons uitgangspunt is
dat, anders dan het college voorstelt, de bijdrage aan de regio-VVV vooralsnog in elk geval niet
hoger moet worden. Ook hierover dienen wij een motie in.
{motie regio-VVV}
Wij zijn van mening dat de voordelen van een dynamisch parkeerverwijssysteem niet
opwegen tegen de kosten. Hoeveel extra auto’s moeten hier parkeren om alleen al de kosten van
het systeem op te brengen? Daarbij komt nog dat de bekostiging uit een verhoging van de
parkeertarieven komt. Die moeten echter volgens ons zo weinig mogelijk verhoogd worden. Wij
sluiten ook niet uit dat een verhoging om een andere, dringender reden nodig wordt. Wij dienen
over de prioriteit dynamisch parkeerverwijssysteem een motie in.
{motie dynamische parkeerverwijzing}
Het CDA is voorstander van het Erfgoedhuis maar wil dit wel in samenhang bezien met alle
faciliteiten en infrastructuur die daar bij betrokken is. Ook een visie op de toekomst is hierbij
onontbeerlijk. Hoe de fasering hiervan in de tijd wordt weggezet zal zeker ook bepaald worden
door de financiële ruimte die de toekomst zal bieden en de cultuurkaart die naar onze mening
gemaakt moet worden.
Het promotieplan is al veel besproken, wij vinden promotie zeker belangrijk en willen ook het
“Weert 600 jarig marktrechten” evenement niet ongemerkt voorbij laten gaan. Echter willen we
wel uitzoeken hoe de diverse opties zich verhouden tot de gelden die we momenteel al aan
stadspromotie spenderen en hoe we reeds bestaande promotie middelen hiervoor beter kunnen
inzetten.
Voor wat betreft de scholen Widdonck en Palet willen wij nog graag geïnformeerd worden over
de stand van zaken huisvesting van deze scholen.
Het college heeft het plan van de bibliotheek om het zogenaamde retailconcept Bibliocenter te
verwezenlijken uit de prioriteiten gehaald. Het CDA vind dit jammer eens te meer omdat dit een
initiatief is dat zichzelf terug verdiend en faciliterend werkt voor startende ondernemers. Mogelijk
dat we over dit onderwerp later op de dag nog een motie indienen.
Dit zijn in het kort de beschouwingen van het CDA Weert op de voorjaarsnota. Wij gaan hierover
graag met u in debat.

