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Algemene beschouwingen PvdA Weert  
 

Rechtse spelletjes en het linkse bloeden… 

 

Voor ons ligt een beleidsarme voorjaarsnota zonder visie en ambitie. En er zit een college 

voor ons dat op de winkel past en zichzelf net zo demissionair heeft gemaakt als het kabinet 

Rutte.  

Er zijn rechtse spelletjes gespeeld met een financieel wanbeleid tot gevolg. Op de domeinen 

van economische zaken en stedenbouw zijn miljoenen weggespoeld en dit wordt over de rug 

van onze kinderen terugverdiend. Uw ambitie bepaalt het geluk van onze kinderen.  

Er wordt gespeeld met het geld van de burger en vervolgens krijgt de burger de rekening. We 

gaan bijvoorbeeld voor 30.000, - euro naar de Provada. Hoeveel heeft dit ons tot nu toe 

opgeleverd? Er worden keuzes gemaakt waardoor er extra bezuiniging moet worden op onze 

culturele instellingen en verenigingen; terwijl er bakken vol met geld in bouwprojecten 

worden geïnvesteerd. U kiest voor stenen en niet voor mensen.  

Speelt dit college mooi weer? Wordt de schijn hoog gehouden? Er worden rekeningen 

doorgeschoven naar de toekomstige generaties. Onze kinderen zijn straks de dupe van het 

wanbeleid van dit college. Ruim elf miljoen uit de reserves halen betekent dat we op de pof 

leven. Zeker als de reserves worden gebruikt om de tekorten op de grondexploitatie te dekken. 

 

Hoe zit het daarnaast met de bezuinigingen die er vanuit de landelijke overheid op ons 

afkomen? Tijdens de opening van het VNG-congres heeft premier Rutte aangegeven dat 

gemeenten zich moeten voorbereiden op extra financieel onheil na de zomer. Hoeveel extra 

bezuinigingen komen er op ons af door het Kunduz-akkoord? Hoeveel gaat het FLOW traject 

nu daadwerkelijk opleveren? De gemeente loopt al met al grote financiële risico’s. We hebben 

nu een prioriteitenbudget van ruim 3.5 ton. U overschrijdt het dit budget in 2013 met 2 ton en 

in 2014 met ruim 7 ton. Waar bent u mee bezig?  
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Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid 

 

Lange tijd is er gesproken over een nieuw aan te leggen begraafplaats, omdat de huidige 

gemeentelijke begraafplaats op termijn te weinig capaciteit zou hebben. Inmiddels zijn we een 

aantal onderzoeken en rapporten verder en is gebleken dat de hiervoor beoogde locatie niet 

geschikt is. U kiest er nu voor om de huidige locatie alsnog uit te breiden. College, u heeft bij 

geloofsgemeenschappen verwachtingen gewekt en de communicatie hierin laat te wensen 

over. Als PvdA fractie zijn wij van mening dat u hierin steken heeft laten vallen! Wij vragen 

ons dan ook af of er overleg is geweest met alle geloofsgemeenschappen? Voorziet de boogde 

uitbreiding van 30 jaar ook in de behoefte van de Islamitische gemeenschap of wordt dit 

gedeelte van de begraafplaats niet uitgebreid en zal men op zoeken moeten naar andere 

mogelijkheden - andere steden zoals Roermond en Venlo?  

Kunt u in kaart brengen of er op de Katholieke begraafplaatsen nog mogelijkheden zijn tot 

begraven. Om hoeveel plaatsen gaat het dan? En bestaat de mogelijkheid voor mensen van 

andere geloofsgemeenschappen om ook hier begraven te worden?  

 

Programma 2: Werk en economie 

 

Er gaat weinig ambitie uit van dit college in 2013. U wacht af en rekent op anderen, zonder 

zelf fors de kar te trekken. De PvdA Weert wil dat u actief inzet op het onder de aandacht 

brengen van leegstaande kantoorpanden en bedrijfsterreinen i.p.v. dat u zich verschuilt achter 

niet realistische plannen. Een ambitieus kantorenpand aan de A2 klinkt interessant en op 

lange termijn een potentieel mooi idee, maar momenteel liggen 2 kilometer verder op 

Centrum-Noord panden en terreinen leeg die vragen om directe actie. Is de inrichting van 

Kampershoek 2.0 niet te ambitieus? Niet dromen maar doen moet het motto zijn. Is de 

kantorennota in de la terecht gekomen, want we zien er niets van.  

Hetzelfde geldt voor de uitgifte van bedrijventerreinen. Wij maken ons met name zorgen om 

de oude bedrijventerreinen. Een voorbeeld hiervan is Kanaalzone 1. Dit verdient veel meer 

aandacht en promotie. Verloedering ligt op de loer. Wij zouden graag een doorrekening 

ontvangen over de effecten van een mogelijke verlaging van de grondprijzen, zodat het voor 

ondernemers aantrekkelijker wordt om zich daar te vestigen.  

Ook uw inzet voor de beoogde PDV locatie aan de Moesdijk blinkt niet uit in creativiteit. Er 

bereiken ons al signalen uit Nederweert over de ontwikkeling van een PDV gebied. College, 
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het wordt tijd dat u samen met de ondernemers aan de Moesdijk het gebied gaat vlottrekken. 

U wacht en wacht op de beoogde marktpartijen. Wij vinden dat bijv. Intratuin heeft laten zien 

wat goede particuliere initiatieven kunnen opleveren. Heeft deze ondernemer al een giraffe 

gehad? 

Uw vooruitzichten om van de binnenstad een aantrekkelijk geheel te maken, toch één van uw 

speerpunten, wordt overgelaten aan het Centrum Management. Waar is de uitgebreide ambitie 

van met name de VVD gebleven? Zij zou het toch beter kunnen? 

U investeert veel in grijs. Zowel in vage verwachtingen als in asfalt. Wordt de stad Weert er 

nu echt beter van of schrijft u gewoon de noodzakelijke investeringen en opknapbeurten op, 

als camouflage van een armoedig beleid en visie.  

Economie is meer dan afwachten op betere tijden. Investeer in projecten die mensen 

aanspreken en waarvoor ze graag naar de stad komen. Investeer in een stad die ambitie 

uitstraalt i.p.v. dat u het zegt en u vervolgens weer achter de tafel verschuilt.  

De ambitie om de beste marktstad te willen zijn, zou kunnen beginnen met in ieder geval de 

markt in Stramproy te behouden. Kom nu eens met een echte ambitie.  

 

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur  

 

De PvdA Weert vindt dat dit College met foefjes alles in het werk stelt om gelden en plannen 

die bedoeld zijn voor de kwetsbare groepen in te zetten voor de ambitie en de financiering van 

rechtse hobby’s. Met het vinden van 10 miljoen euro uit de reserve onderwijshuisvesting zet u 

te veel middelen in voor doeleinden waar ze in eerste instantie niet voor zijn bedoeld. Stenen, 

infrastructuur, grondaankopen en economische ontwikkelingen daar zet u op in. Dit kost 

handen vol geld en zorgt voor een enorm tekort. De PvdA Weert doet aan deze spelletjes niet 

mee. Wij kiezen voor Weert en haar inwoners, nu en in de toekomst. U kiest niet maar schuift 

de onbetaalde rekening door naar onze kinderen, de toekomst. U leeft op te grote voet. Hier 

dienen wij het amendement reserve onderwijshuisvesting in.  

We hebben een fantastische mooie school Het College met alle denkbare faciliteiten op het 

terrein. Waarom wil dit college dan een bedrag van ruim 1.4 miljoen euro investeren in een 

sporthal die ruim 40 jaar oud is. Denk verder, gebruik slimme verbanden. Onderzoek de 

mogelijkheden om te komen tot een hal bij het College i.p.v. te investeren in de Microhal. 

Hier dienen wij een amendement en motie sporthal Moesel in.  
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Het idee van een erfgoedhuis juichen wij als PvdA fractie toe. Waar wij onze kritische 

kanttekeningen bij zetten is of hiervoor een bedrag van 7 miljoen euro gereserveerd moet 

worden. We hebben genoeg gebouwen waarin we het erfgoedhuis zouden kunnen vestigen. 

Wees creatief in uw zoektocht naar geschikte locaties en houd niet halsstarrig vast aan deze 

locatie met alle financiële consequenties van dien. Onderzoek of de Poort van Limburg – die 

nagenoeg klaar is – hiervoor een geschikte locatie is. Hier dienen wij het amendement 

erfgoedhuis in.  

Er wordt door dit College al jaren ingezet op de Lichtenberg, tot op de dag van vandaag is er 

helaas nog geen duidelijkheid over de eigendomspositie. Maar dat niet alleen. Het college 

schuift de financiën die gepaard gaan met de Lichtenberg steeds door. Schep eens 

duidelijkheid hierin. Geacht College, wat is uw visie voor wat betreft de Lichtenberg? Schrap 

het gereserveerde geld voor de KMS en reserveer 500.000, - euro voor de Lichtenberg. Hier 

dienen wij het amendement Lichtenberg in. Dit college heeft geen visie op haalbare projecten, 

maar wel op onhaalbare. 

 

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid 

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de 

voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, 

gehandicapten of mensen met psychische problemen. De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan 

meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten 

voeren de WMO uit en iedere gemeente legt andere accenten.  

Bovenstaande is de algemeen geaccepteerde definitie van de WMO. Het mag volgens de 

PvdA Weert niet gezien worden als bezuiniging op zorg of begeleiding van de genoemde 

doelgroepen. De gemeente Weert heeft bewezen tot op heden een goed WMO beleid te 

voeren, volgens de meest relevante enquêtes!  

De PvdA Weert volgt de transitie van de begeleiding uit de AWBZ naar de WMO met grote 

interesse. Hoe gaat dit in Weert vorm en inhoud krijgen? De verantwoordelijkheid voor de 

begeleiding van kwetsbare burgers komt nu bij de gemeente te liggen. Het recht op zorg 

verdwijnt en er wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid en eigen kracht. 

Ondenkbaar is dat iedereen het zelf zou kunnen redden. De PvdA Weert ziet uit naar uw nota 

transitie AWBZ naar WMO. Bij de inhoudelijke behandeling van deze nota zullen we het 

beoordelen op toegankelijkheid, haalbaarheid en financiële consequenties.  
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Het stoort ons dat u de gelden uit de reserve WMO, ruim 1.1 miljoen euro, wilt laten 

vrijvallen om ze vervolgens over te hevelen naar de algemene reserve. De PvdA Weert 

verbaast zich hierover en weigert dit te accepteren. Deze gelden kunt u oormerken voor 

sociaal-maatschappelijke doeleinden i.p.v. te investeren in grijs en lantarenpalen! Hier dienen 

wij het amendement reserve WMO in. Verwacht mag immers worden dat de landelijke 

bezuinigingen ook de kwetsbare burgers van Weert nog extra hard zullen raken, laten wij dan 

als gemeente Weert hier dan niet nog een flinke schep bovenop doen.  

Weert is er altijd trots geweest op de samenspraak met de vertegenwoordigers van de 

doelgroepen en anderen die het aangaat daar waar het gezamenlijk beleid betreft. Daar 

vertrouwen we nu ook op bij de nieuwe ronde van de invulling van het WMO beleid. 

Ten aanzien van de maatschappelijke opvang nieuwe stijl kan de PvdA Weert duidelijk zijn. 

Wij kunnen er niet mee instemmen dat we Weerter gemeenschapsgeld gaan investeren om een 

voorziening te creëren voor mensen van buitenaf. De noodzaak van een dergelijke grote 

voorziening is niet overtuigend. Wij investeren liever aan de voorzijde in plaats van aan de 

achterkant de rekening gepresenteerd te krijgen. Maar wij wachten de beantwoording op onze 

art. 40 brief af.  

 

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen 

 

Op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkelingen zijn er nog heel veel zaken waar wij 

nu nog geen zicht op hebben. De ontwikkeling van de woningmarkt, de verkoop van gronden 

etc. Hoewel het college steeds roept ambitie te hebben zien wij daar geen succesvolle acties 

van terug. In de begroting 2012 werd al aangegeven dat u de beschikking had over 30 ha. 

direct uitgeefbare grond. Maar dit zegt niets over de inspanningen om grond aan de man te 

brengen. Tot op heden is er slecht 1 ha. verkocht. Wij weten allemaal dat de grondexploitatie 

op financieel gebied hét risico is van de gemeente Weert. Wij hebben al eerder aangegeven 

een halt toe te roepen aan de aankoop van gronden. Wij doen opnieuw deze oproep! Hier ligt 

een opgave voor dit College. Ga eens creatief te werk en zorg dat gronden verkocht worden. 

Lege plekken zorgen voor een onaantrekkelijke stad. Wij hebben u een aantal suggesties 

gedaan in onze brief ‘tijdelijk bestemmen’. Doe er u voordeel mee en wij gaan na de 

beantwoording hiervan graag het debat met u aan. Wij vragen ons af wanneer de locatie van 

het landbouwbelang zal worden ingevuld. Wellicht is het verstandig om met de 

projectontwikkelaar te kijken naar een herziening van het bouwplan. Voor wat betreft de 
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locatie tennishal stellen wij voor om de bestemming nog niet te veranderen. Pas op het 

moment dat het landbouwbelangplan is ingevuld is de tennishal aan de beurt.  

 

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit 

 

Dit College is meester in het investeren in asfalt en stenen. Het lijkt wel alsof u investeringen 

in dergelijke zaken tot prioriteit heeft verheven. Hoe kan het nu zijn dat u ervoor kiest om een 

geluidsscherm aan te leggen bij de Ringbaan-Noord? Een investering die 510.000, - euro kost 

en die niet eens wettelijk verplicht is. Als u beloftes heeft gedaan aan omwonenden, dan klopt 

het dat belofte schuld maakt. Maar niet ten koste van de Weerter belastingbetaler. Hier dienen 

wij het amendement geluidsscherm Ringbaan-Noord in.  

 

Programma 7: Financiën  

 

Op het gebied van financiën is elke creativiteit verdwenen om door slimme combinaties met 

minder middelen meer te doen. De reserves die bedoeld zijn voor goed onderwijs en goede 

zorg - zowel voor nu als later – worden gebruikt om de gaten te dichten die rechtse hobby’s in 

de begroting hebben geslagen.  

Verhoging van de parkeertarieven maakt een bezoek aan de toch al noodleidende binnenstad 

nog onaantrekkelijker. De cijfers van LOCATUS laten ons zien dat er een afname is van het 

aantal bezoekers aan Weert. Een verhoging van de parkeertarieven zal nog minder mensen 

aan gaan trekken. Daarnaast is een verhoging van de tarieven ook een lastenverzwaring voor 

de Weerter burger. Is het verhogen van de parkeertarieven uit angst geboren, omdat er minder 

bezoekers naar de binnenstad komen. Wilt u gaten dichten, of wilt u een binnenstad die 

aantrekkelijk is voor de bezoekers? Kunt u ons aangeven waarom u de lagere inkomsten uit 

parkeergelden en leges eenmalig en niet structureel opvoert?  

 

Het wordt tijd dat deze raad weer ruggengraat toont en koers zet - ook met tegenwind - naar 

een stad waar we trots op kunnen zijn. Wij begrijpen dat u in deze economisch moeilijke 

tijden keuzes moet maken die pijn doen. Maar het zijn niet de keuzes die wij als PvdA Weert 

zouden maken. Wij kiezen voor Weert en haar inwoners. Wij kiezen voor een sociaal beleid.  
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Tot slot:  

De PvdA Weert wil haar waardering en dank uitspreken over de inzet en de ondersteuning 

van het ambtelijk apparaat, de griffie, de bodes en de beveiliging. 

 

 

 

Weert, 07-06-2012  

PvdA fractie Weert  

 

 

 

 

 

 

 


