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Beschouwing op de Voorjaarsnota 2012 

De VVD constateert dat ondanks de zeer moeilijke en wisselvallige politieke situatie in ons

land we er in onze Gemeentebegroting toch redelijk in geslaagd zijn de tering naar de

nering te zetten. We hebben vooral de afgelopen twee jaar naar ons eigen huishoudboek-

je gekeken. Ook stelt de VVD vast dat voor de inwoners van Weert per saldo nauwelijks

verhoging van de lastendruk is doorgevoerd. Er is vooral gekeken naar de beïnvloedbare

kosten van de gemeente. De ingrijpende gemeentebezuinigingen en ook de reorganisatie

in het gemeentehuis (FLOW) worden gerealiseerd en komen nu tot uitvoering waardoor de

meerjarenbegroting enigszins in de pas loopt.

Toch zijn we er nog niet. Dit jaar, maar ook de komende jaren, schrijven we rood. Voor de

VVD betekent dit dat we nog een slag moeten maken in het bezuinigingstraject. De VVD is

van mening dat de bezuinigingscatalogus niet van tafel gaat. Bij de behandeling van de

begroting voor 2013 maken wij keuzes op een verantwoorde wijze.

De VVD is tegen lastenverhoging. Wat de VVD betreft zit er nog rek in onze eigen huis-

houdpot.

Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft de VVD aangegeven zich ernstig zorgen te

maken over het weerstandsvermogen van de gemeente Weert. In de voorjaarsnota kunnen

we zien dat hier stevig aandacht aan besteed is en het college met een verantwoorde

oplossing komt om tot een aanvulling te komen van het weerstandsvermogen. De keuzes

die hierin worden gemaakt kan de VVD ondersteunen. Wel maakt de VVD hierbij de opmer-

king dat zowel het college als ook de raad zeer behouden moet omgaan met de opgekrik-

te algemene reserve. Niet  achterover leunen want voor de VVD is dit pas een begin. We

moeten trachten om de reserves verder uit te bouwen in de tijd van onzekerheid.

De VVD zal in de behandeling van de voorjaarsnota met “moties en amendementen”

komen. 

De programma’s 

Programma 1.

Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Strategische visie 2030. Citaat algemene beschouwingen voorjaarsnota VVD 2011:

“In de voorjaarsnota spreekt u de wens uit een nieuwe toekomstvisie voor Weert te

formuleren. Dit heeft de voorkeur boven de aanpassing van de huidige visie “Weert in

2015”. “Vanwege een aantal onduidelijkheden qua landelijke ontwikkelingen (o.a. jeugd-

zorg), de reorganisatie FLOW en de bezuinigingsoperatie stellen wij voor om in 2011 nog



geen nieuwe visie op te stellen ”Zo schrijft u in de voorjaarsnota 2011.” 

Wij hebben ons ongenoegen hierover over uitgesproken. Wat lezen we in deze nota:

In de begroting 2012 geeft het college aan dat eind 2012 begin 2013 een conceptvisie

Weert 2030 aan de raad wordt voorgelegd. Wij lezen dat dit via een bestuursopdracht pas

in het 3e kwartaal van 2013 gaat gebeuren. Dat is onacceptabel. We moeten in deze tijd

van crisis veel sneller weten waar we naar toe willen met Weert. De VVD dient een amen-

dement in om het tijdspad te handhaven. Eerste kwartaal 2013. Een visie op de toekomst

van Weert.

Hiervoor heeft de VVD een amendement gemaakt:

Amendement

Onderwerp: Programma 1; Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Strategische visie 2030

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 juni 2012,

Overwegende dat:

• het college in de voorjaarsnota 2011 de wens uitsprak een nieuwe toekomstvisie voor

Weert te formuleren. Dit had de voorkeur boven de aanpassing van de huidige visie

"Weert in 2015";

• het college echter voorstelde in 2011 nog geen nieuwe visie op te stellen vanwege een

aantal onduidelijkheden qua landelijke ontwikkelingen (o.a. jeugdzorg), de reorganisatie

FLOW en de bezuinigingsoperatie;

• de VVD-fractie hierover zijn ongenoegen heeft uitgesproken; 

• het college op pagina 32 van de begroting 2012 aangeeft om eind 2012 / begin 2013

een concept-visie Weert 2030 aan de raad voor te zullen leggen;

• in de voorjaarsnota 2012 het college vermeldt dat vanwege het opstellen van een

bestuursopdracht en het moeten inwinnen van informatie bij instanties het pas in het

derde kwartaal 2013 mogelijk is een concept-visie voor te leggen;

• dit voor de VVD-fractie onacceptabel is;

• het zeker in de huidige crisistijden van groot belang is veel sneller te weten waar we naar

toe willen met Weert; 

• op korte termijn de gevolgen van de toekomstige demografische ontwikkeling en de

oplossingen daarvoor duidelijk in een visie naar voren dienen te komen;

Wijzigt de voorjaarsnota als volgt:

De laatste zin van de eerste alinea op pagina 26 komt te luiden: 

De concept-visie zal in het eerste kwartaal van 2013 aan de raad worden aangeboden. 

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie VVD,

A.F. van Eersel



Veiligheid. Voor de VVD is dit een belangrijk onderwerp. Middels een aangenomen motie

van de VVD is er nu geld beschikbaar voor de periode 2011-2014. De eerste resultaten

laten een bemoedigend beeld zien. In de commissie AZ is veiligheid als vast agendapunt

opgevoerd. cameratoezicht, veiligheids-app, burgernet etc. zijn positieve ontwikkelingen

die bijdragen aan een veilige stad. We zien verder een daling in de AD-misdaadmeter en

er wordt gewerkt aan een mini-cursus recherche. Dit op initiatief van de VVD.

Programma 2..

De VVD omhelst de Economische Uitvoeringsagenda. De regio Midden-Limburg

moet meedraaien in Brainport 2020. Voor de toekomst van Weert van wezenlijk

belang.

De doelstelling om te komen tot een betere PDV-locatie aan de Roermondseweg blijft

actueel kunnen we lezen in de voorjaarsnota. Als VVD vinden we dat we de gemeente niet

de betaalmeester moeten maken maar wel maximale medewerking moeten verlenen aan

investeerders.

De ontwikkelingen binnen het Beekstraatkwartier bieden nieuwe kansen voor de binnen-

stad. Een nieuw hart voor het centrum van Weert. Een transformatie die zonder gelden van

buitenaf niet gerealiseerd kan worden. We hebben hiervoor een motie voorbereid.

Motie

Onderwerp: cultuurkaart van Weert

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 juni 2012

Overwegende dat:

• Er aan de hand van de prioriteitenlijst betreffende het erfgoedhuis een keuze gemaakt

moet worden over de invulling en de locatie;

• Dit een aanzienlijke investering van ca. € 7 miljoen vergt, die weloverwogen genomen

moet worden;

• Hier ook een locatiekeuze voor het erfgoedhuis gemaakt moet worden en er een ande-

re invulling gevonden moet worden voor de huidige lokaties van het erfgoedhuis;

• Er in de werkgroep Beekstraatkwartier een presentatie gehouden is over de maatschap-

pelijke waarden van cultuur;

• Deze presentatie zich toespitste op onderdelen als gebruikswaarde, optiewaarde,

bestaanswaarde, economische waarde en sociale waarde van cultuur in het algemeen;

• Dit mogelijk nieuwe invalshoeken biedt voor de visie op ons stadshart met betrekking

tot de locatie Beekstraatkwartier;

• Er duidelijkheid moet komen in de samenhang van cultuur in Weert, toegespitst op het

culturele aanbod en de cultuurdeelname in de gemeente;

Draagt het college op:



• De bijdrage van cultuur in relatie tot de aantrekkingskracht van de stad Weert op dit

moment aan te tonen;

• Daarnaast een berekening te maken van de maatschappelijke waarde van het culturele

aanbod in Weert;

• Alvorens te komen met een voorstel over het erfgoedhuis, analoog aan de presentatie

in de werkgroep Beekstraatkwartier en conform de presentatie en offerte van Gerard

Marlet een cultuurkaart van Weert te laten maken;

• De uitkomsten van het onderzoek dat aan deze cultuurkaart ten grondslag komt te lig-

gen mee te nemen in het voorstel over het erfgoedhuis;

• De kosten van deze cultuurkaart, zijnde € 15.000,- te boeken op de voorziening ‘ont-

wikkelkosten Beekstraatkwartier’,

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie VVD,

A.F. van Eersel

NRP-gebied. Kwaliteitsverbetering en ontwikkeling NRP-gebied in relatie tot de zandaf-

graving (waterplas). Het coalitieprogramma 2010-2014 zegt dat het uitgangspunt moet zijn

het creëren van een nieuwe functie voor recreatie, als een belangrijke impuls voor de toe-

ristisch / recreatieve functie van Weert.

We zien in 2011 een toename op gebied van recreatie en toerisme in Midden-Limburg dat

zet ons aan tot denken. Het is nu het moment om door te pakken in het IJzerenmangebied.

Het moet toch mogelijk zijn een gedeelte van deze plas al exploitabel te maken. We den-

ken hierbij aan een zandstrand of ligweide met beperkte voorzieningen.

Ook de skibaan als aanvulling op het zwembad is een must. Beide elementen kunnen zor-

gen voor een versterking op gebied van recreatie en toerisme en zijn passend voor de ver-

dere ontwikkeling van Kempen-Broek/IJzeren Man.

Motie

Onderwerp: CZW locatie - Ontwikkeling dagrecreatie Kempenbroek - IJzeren Man

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 juni 2012

Overwegende dat:

• De exploitatie zandwinning door CZW nog enige jaren zal duren

• Inmiddels in de structuurvisie Kempenbroek-IJzeren Man voorstellen zijn gedaan voor

recreatieve voorzieningen na beëindiging van de zandwinning

• Deze dagrecreatieve voorzieningen gekoppeld zijn aan sport en water

• Als voorbeelden hiervoor genoemd zijn dagstrand en duiksport

• Deze voorzieningen naadloos aansluiten bij de toeristisch/recreatieve ontwikkeling van



het totale gebied

• Hierdoor de aantrekkelijkheid van Weert als recreatiestad in het groen wordt vergroot en

hiermee tevens voorzien wordt in de vraag naar dit type recreatie- en sportactiviteiten

bij diverse doelgroepen

• Reeds nu stappen genomen dienen te worden de diverse toepassingen te onderzoeken

met het doel op zo kort mogelijke termijn met bv. het dagstrand van start te kunnen gaan 

Draagt het College van B&W op:

• Vooruitlopend op de afronding van de exploitatie van CZW, op korte termijn (2012) met

concrete voorstellen te komen waarin de mogelijkheid tot aanleg van een dagstrand aan

de zuid-westzijde van de waterplas zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden

• Te onderzoeken of er meerdere toepassingsmogelijkheden voor watersport zijn, waar-

onder de duiksport. Hiervoor bestaat concrete belangstelling, zoals u bekend

• Deze mogelijkheden in het bestemmingsplan op te nemen en eventuele belemmeringen

weg te nemen, waardoor de Gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man op de CZW-loca-

tie concreet wordt gemaakt 

en gaat over tot de orde van de dag

De fractie VVD,

A.J. Egging

In de Voorjaarsnota 2012: “De dynamiek van de markt en de beleidsomgeving stelt nieuwe

eisen aan de inhoud en de uitvoering van de gastheerschapformule van de VVV.”

Hier staat de VVD volledig achter. We willen echter nog verder gaan. Datgene wat hier

wordt aangehaald geldt niet alleen voor de VVV maar voor geheel Weert. Een gastvrij Weert

heeft iets te bieden. We moeten niet stil blijven zitten maar moeten steeds in beweging blij-

ven.

We moeten nieuwe ideeën op gebied van sport en recreatie maar ook op cultureel gebied

omarmen. Centrum Management kan hier als “aanjager” fungeren.

Programma 3.

Financiële analyse. De lasten van uitbesteed onderhoud groene sportterreinen

nemen toe omdat in de begroting 2012 geen rekening is gehouden met het onder-

houd van de kunstgrasvelden van o.a. sportpark Laar. De fractie wil van het college graag

horen hoe dat nu kan. Die velden zijn koud aangelegd, of we weten al niet meer dat ze er

zijn. Dit is onacceptabel en onbegrijpelijk bij een item dat toch redelijk veel discussie heeft

opgeleverd. De VVD wil van het college een overzicht van de afschrijvingen op sportac-

commodaties en een overzicht van de onderhoudskosten per jaar. De VVD wil komen tot

een eensluidende berekeningssystematiek voor alle sportaccommodaties. 



Clustering sportaccommodaties loopt achter - ondanks herhaald verzoek daarin duidelijk

stappen te ondernemen. Het blijft steeds bij aanmoedigen en hopen dat verenigingen de

noodzaak inzien. Dat werkt niet. Ook het gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties

loopt achter. Wij betalen, dus moeten we de eisende partij worden. Sturen op subsidie wat

de VVD betreft. 

MOTIE

Onderwerp: Accommodatiebeleid sport

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 juni 2012

Overwegende dat:

• in het coalitieprogramma onder 4.5 gesproken wordt over een clustering van sportac-

commodaties

• geconstateerd is dat er sprake is van overcapaciteit aan kantines, kleedlokalen, sport-

velden en banen enerzijds en incidenteel behoefte aan nieuwe faciliteiten dan wel uit-

breiding van huidige faciliteiten anderzijds

• de meest recente demografische prognoses aangeven dat er in de nabije toekomst bij

sportverenigingen sprake zal zijn van een sterke ledenafname van zowel junioren als

senioren

• diezelfde demografische gegevens aangeven dat het aantal senioren dat actief zal kun-

nen deelnemen aan sportactiviteiten zal afnemen

• verenigingen in toenemende mate moeite hebben vrijwilligers/kaderleden te werven

• steeds meer verenigingen in een nijpende financiële situatie dreigen te geraken

• er een maatschappelijke tendens is veel minder vaak sport te bedrijven in verenigings-

verband

• het in stand houden van wijkgebonden sportaccommodaties voor de gemeente een te

grote financiële druk betekent

• de huidige maatregelen die genomen worden om verenigingen er toe aan te zetten over

te gaan tot clustering, gezamenlijk gebruik van accommodaties of het aangaan van

fusies, niet toereikend zijn; te ad hoc zijn en niet getuigen van een visie op langere ter-

mijn

Draagt het college op:

• op korte termijn in kaart te brengen waar er voor wat betreft sportaccommodaties spra-

ke is van overcapaciteit en welke behoefte er is aan nieuwe faciliteiten en in welke rela-

tie die behoefte staat ten opzichte van de demografische ontwikkelingen

• inzichtelijk te maken welke kosten er tot 2020 gemaakt worden voor de huidige accom-

modaties, rekening houdend met onderhouds- en instandhoudingkosten, vervangings-



investeringen, afschrijvingstermijnen en levensduur.

• in het kader van een toekomstvisie sportaccommodaties Weert de mogelijkheid te

onderzoeken om op basis van de demografische prognoses een centraal gelegen top-

sportcomplex  op sportpark Oda te realiseren

• voor wat de overige sportaccommodaties betreft clustering c.q. fuseren dwingend op te

leggen indien de individuele situaties van verenigingen dat noodzakelijk maken

• hiervan verslag te doen voor de begrotingsbehandeling 2013

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie VVD

G.J. van Buuren

Passend aanbod sport. Bij voorzieningen buitensport wordt gesteld dat er in eerste

instantie gekeken moet worden naar de landelijke normen zoals NOC*NSF die opgesteld

heeft. Daarna kijken we naar de demografische ontwikkelingen in Weert.

Draai het voor wat betreft de VVD fractie maar om: eerst naar de demografische ontwikke-

lingen kijken en dan naar wat NOC*NSF te zeggen hebben.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Met geen woord

wordt meer gerept over datgene dat door de VVD fractie naar voren is gebracht in een arti-

kel 40 brief. Streven naar een opleiding in de zorg op MBO en eventueel HBO niveau in

samenwerking met zorginstellingen. Hoe staat het hier mee. In het antwoord van de wet-

houder was destijds aangegeven dat de gesprekken liepen. Het is zorgwekkend stil gewor-

den daarna. Wil Weert ambitie uitstralen dan zal er uit een ander vaatje getapt moeten

worden. Graag een reactie van het college.

Prioriteiten. Er staan een aantal culturele toekomstplannen in de begroting zoals

Erfgoedhuis,  Tiendschuur en Jacob van Horne, Streekarchief, bouwkundige knelpunten

Muntinstellingen, maar ook aanstaande vervangingsinvesteringen voor culturele instellin-

gen. Breng deze kosten eens in kaart (totaal). Doel hiervan is te kijken naar mogelijke toe-

komstige invulling van alles op één locatie. Rick, Bosuil, Roos, Theater, Erfgoedhuis,

Archief etc. En wat heeft dit voor consequenties t.a.v. huidige locaties?

MOTIE

Onderwerp: onderzoek aankomende kosten Professionele Culturele Instellingen

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 juni 2012 

Overwegende dat: 



• in het coalitieprogramma onder 5.4 gesproken wordt over mogelijke clustering van pro-

fessionele culturele instellingen;

• het college met deze clustering van start is gegaan;

• een clustering synergievoordelen oplevert in de uitvoering van de activiteiten en exploi-

tatie van de culturele instellingen;

• er mogelijk nieuwe inzichten ontstaan in de visie op middellange termijn aangaande

deze clustering;

• thans wordt nagedacht over de mogelijke invulling van het stadshart van Weert aan het

Beekstraatkwartier middels een hernieuwde bestuursopdracht;

• het van belang is om vooruitlopend hierop een visie op de professionele culturele instel-

lingen na 2020 te hebben;

• er een relatie is met de demografische ontwikkelingen;

• teneinde verantwoorde keuzes te kunnen maken voor de periode na 2020 er nu wel een

duidelijke visie op onze culturele instellingen tot stand dient te komen;

• het voor deze visie van belang is inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten van

deze instellingen;

• het in de toekomstvisie Weert 2030 een bepalend onderdeel zal zijn in combinatie met

Weert: Winkel, woon, werk en recreatiestad, 

Draagt het college op:

• inzichtelijk te maken welke kosten er tot 2025 zullen zijn bij de professionele culturele

instellingen zoals: Munttheater, Rick, de Roos, Bosuil, Jacob van Horne museum,

Tiendschuur, archiefbewaarplaats, erfgoedhuis, bibliotheek, etc.;

• hierbij meenemen onderhouds- en instandhoudingkosten, vervangingsinvesteringen,

afschrijvingstermijnen en levensduur;

• de huidige gezamenlijke exploitatiekosten van heden oplopend tot 2025 in beeld te

brengen;

• hiervan verslag te doen voor de begrotingsbehandeling 2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie VVD,

A.F. van Eersel

Als we dan toch naar de toekomst kijken is een één cultuurtempel, waar we Munt, Bosuil,

Rick etc. onderdak kunnen bieden, de enige zinnige oplossing. Vooruitlopend daarop kun-

nen we nu al vast streven naar één raad van toezicht en één directie.

De Bosuil zou een podium moeten zijn voor jeugd, bands aantrekken die een vernieuwen-

de muzikale ontwikkelingen op popmuziek laten zien. Dat alles is niet aan de orde. De frac-

tie van de VVD is van mening dat de Bosuil commerciëler te werk moet gaan, en een part-

ner moet zoeken voor de horecaexploitatie.



Het is daarom ook van belang dat er een culturele kaart van Weert gemaakt wordt.

Aan de hand van deze kaart kan hernieuwd een afweging gemaakt worden, een visie op

cultuur en de paats van culturele instelling in de toekomst. Dit is dan ook de reden dat de

VVD voorlopig alle discussie rondom erfgoed wil opschorten om te komen tot een nieuwe

standpuntbepaling.

Religieus erfgoed. Er worden kerkgebouwen ontrokken aan de eredienst. De VVD vindt

dat de gemeente alleen een adviserende rol moet hebben en geen actieve rol moet spelen

bij het zoeken naar bestemmingen. Niet ons eigendom - afblijven dus. Het is niet te over-

zien met wat voor kosten de gemeente in de toekomst wordt geconfronteerd.

Programma 4.

Doelmatige inzet wmo. Door de vergrijzing wordt in toenemende mate een beroep

gedaan op de Wmo-voorziening. De VVD is tevreden met het reguliere beleid. Wel is

de fractie van mening dat in overleg met de verstrekkers van hulpmiddelen gekeken moet

worden of hergebruik van eerder geleverde voorzieningen niet mogelijk is. Dat levert onge-

twijfeld kostenbesparing op. Is het college bereidt hier een onderzoek naar te laten doen.

De grondgedachten ‘niet leunen maar (elkaar) steunen’ is voor de VVD leidend.

Leefbaarheid en sociale samenhang is belangrijk maar kun je niet afdwingen.

Bevolkingssamenstelling van de wijk, opleiding en sociale status is bepalend voor het uit-

eindelijke succes. De VVD wil dan ook graag weten of de kosten opwegen tegen de resul-

taten. Wij zijn er niet voor om de broodwinning van welzijnsinstellingen te garanderen. 

In een integraal accommodatiebeleid zullen wat de VVD betreft dan ook alle accommoda-

ties  in de wijk betrokken worden. Gekeken zal moeten worden naar bezettingsgraad van

de diverse accommodaties naar uren en dagen. Maatschappelijke voorzieningen hoeven

voor de VVD niet op zich zelf staand te zijn, zeker niet als deze al met subsidiegelden zijn

gerealiseerd. Ook hier is de vrijblijvendheid over 3 kantines op steenworp afstand van

elkaar met dan nog een wens om een wijkgebouw te plaatsen voor de VVD niet bespreek-

baar. De VVD wil inzicht hebben in de bezettingsgraad van de accommodaties.

Voorkomen werkeloosheid. Voor de VVD is niets doen geen optie. De  fractie van de VVD

is van mening dat er een actief beleid moet worden gevoerd om mensen aan het werk te

krijgen. Van de VVD mogen mensen die tijdelijk of langdurig gebruik maken van een uitke-

ring gevraagd worden om een tegenprestatie te leveren.

Vrijwilligers zijn het cement van de Weerter samenleving daarom is de VVD van mening dat

langdurig werkelozen gestimuleerd moeten worden om een half dagdeel per week zich in

te zetten als vrijwilliger voor verenigingen, verzorgingshuizen e.d. Dat is goed voor hun

sociale integratie en voor hun bijdrage aan de Weerter samenleving.

Agenda 22 is door het college voorvarend aangepakt. De VVD is benieuwd naar de con-



crete invulling van het integraal beleid in 2013. Voor de VVD betekent dit dat een ambte-

naar gemeentelijke plannen - bouwplannen, infrastructurele plannen en evenementen et

cetera - toetst op agenda 22. Niet alles is perfect en niet alles is realiseerbaar, maar voor-

afgaand deze zaken regelen levert op het einde efficiency, toegankelijkheid en goedwil op.

Graag een reactie van het college. 

Programma 5.

Stadsbeheer. Het coalitieprogramma spreekt van een “Parkeerbedrijf” dat operatio-

neel zou zijn eind 2011. We begrijpen best dat eind 2011 niet haalbaar is gebleken.

Het parkeerbedrijf als zelfstandige entiteit binnen de gemeentelijke organisatie moet leiden

tot: een verbetering van rendement, kwaliteitsverbetering, verankeren van investeringen in

parkeercapaciteit, partnerorganisatie in de binnenstad, zeker stellen van afdrachten aan de

algemene dienst.

Laten we er een puntje uitpikken. Het “parkeerbedrijf” als partnerorganisatie in de binen-

stad.

We zien dat het in deze tijd van economische crisis het moeilijk is voor ondernemers in de

binnenstad. Centrummanagement doet haar uiterste best om leven in de brouwerij te krij-

gen. Dit kan Centrummanagement niet alleen maar is afhankelijk van partnerorganisaties.

Het parkeerbedrijf is zo een partnerorganisatie. De VVD maant het college tot spoed om

datgene waar te maken dat ook in het coalitieprogramma is verwoord.

Evenementen vervullen een belangrijke functie in Weert. Zij dragen bij aan een levendig

cultuurklimaat, maken de stad aantrekkelijk voor haar eigen inwoners alsmede voor bezoe-

kers en leveren een bijdragen aan de economie door directe en indirecte bestedingen in de

stad als het gevolg van het bezoek aan een evenement.

De VVD vindt het van belang dat er financiële ruimte blijft om evenementen te ondersteu-

nen.  De VVD is blij met de evenementennota die in 2009 is uitgebracht en met het feit dat

stimuleringsmiddelen grotendeels zijn ondergebracht bij één portefeuillehouder. Weg met

de verkokering en dat willen we graag zo houden.

Met het evenementenbeleid “Gastvrij Weert, 2011- 2015” in de hand wordt het nu tijd dat

er een meer praktische invulling aan wordt gegeven: kortom klantgericht. 

De VVD fractie dient daarom ten behoeven van de evenementen  een tweetal moties in.

Moties ter bevordering van de klantvriendelijkheid.

MOTIE

Onderwerp: Organisatie evenementenloket en klantgerichtheid .
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De raad overwegende dat:

• op termijn één fysiek loket gerealiseerd wordt waarin de vergunningverlener en het CM

zijn ondergebracht; waarbij één functionaris een coördinerende rol vervult tussen ener-

zijds de functionaris belast met publiekrechtelijke taken en anderzijds de aanvrager van

een evenement.

• het tijdens de opbouw van een evenement de wens van evenementenorganisaties is dat

een functionaris in de opbouwfase aanwezig is en verder bereikbaar is gedurende het

evenement.

• tijdens grotere evenementen en op uitgaansavonden gebruikt wordt gemaakt van parti-

culiere beveiligingsorganisaties, boa’s en meerdere politiefunctionarissen, die zorg dra-

gen voor de veiligheid op het evenemententerrein en in het uitgaansgebied; dat de inzet

van dze functionarissen effectiever kan, daarmee de sociale veiligheid in de directe

omgeving gediend zou zijn

Roept het college op:

• de mogelijkheid te onderzoeken om op termijn tot één fysiek loket - vergunningverlening

en Centrum Management - te komen;

• daarin één coördinator aan te wijzen als aanspreekpunt van alle evenementenorganisa-

ties naar de interne organisatie van de gemeente toe;

• dat een functionaris bij aanvang van evenementen fysiek aanwezig en bereikbaar is voor

op klantvriendelijke wijze oplossen van problemen en vragen omtrent het evenement;

• te onderzoeken of een deel van de aanwezige functionarissen effectiever kan worden

ingezet ten behoeve van het verbeteren van de sociale veiligheid in de directe omgeving

van de activiteit door middel van suveillance.

En gaat over tot de orde van de dag.

Marienel Engelen,

Raadslid fractie VVD

MOTIE

Onderwerp: Digitaliseren evenementenaanvragen etc. / en agenda-afstemming. 
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De raad overwegende dat:

• Met het evenementenbeleid “Gastvrij Weert, 2011- 2015” in de hand het nu tijd wordt



dat er uitvoering wordt gegeven aan de aanvraagprocedures: kortom meer klantgericht.

De VVD volgende aanpassingen voorstelt. 

Roept het college op:

1. Dat voor de aanvang van evenementen het op korte termijn mogelijk is dat formulieren

voor de aanvraag van de vergunning en het gebruik van digitale publicatieborden, digi-

taal aangeleverd kunnen worden, waarna een intake volgt op uitnodiging, met het dan

meenemen van de aanvullende gegevens;

2. De gemeentelijke website alle informatie over evenementen inzichtelijk maakt en logisch

bij elkaar zet. Bij de rubriek producten & diensten onder letter E dan ook alle evenemen-

teninformatie verschijnt. Bovenstaande ook voor gelijksoortige zaken moet gelden.

3. De evenementenkalender eenduidige informatie geeft aan organisaties en burgers. Alle

sites van VVV, CM en gemeente een en dezelfde informatie bevatten, zowel digitaal als

op papier.

En gaat over tot de orde van de dag.

Marienel Engelen

Raadslid fractie VVD

De VVD fractie is van mening dat de “Beheersvisie Binnenstad” herzien en aangepast moet

worden zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven, maar ook handhaving beter

mogelijk is. 

De VVD wil in deze vernieuwde beheersvisie opgenomen zien - daarmee tegemoet

komend aan de behoefte van evenementenorganisaties -  om op enkele plaatsen in Weert

de mogelijkheid te hebben op legale wijze posters te kunnen aanplakken op daartoe

bestemde posterborden.

Met het plaatsen van duurzame posterborden moet het wildplakken worden beperkt en

ook streng worden aangepakt. 

Kortom.  De VVD fractie vraagt aan het college de ‘’Beheersvisie Binnenstad” aan te pas-

sen met daarin opgenomen de mogelijkheid om posterborden te plaatsen, en te realiseren.

Graag een reactie hierop van de zijde van het college.  


