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ONDERWERP
Beschikbaar stellen van budget voor verkeerseducatieprojecten op basisscholen en middelbare
scholen (initiatiefvoorstel fractie VVD, later mede ingediend door de fractie SP).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In het kader van de bezuinigingen voor 2012 heeft de raad besloten € 8.770,- te korten op
verkeersveiligheid (2111000).
Deze bezuiniging van € 8.770- bestaat uit twee posten. Jaarlijks krijgen scholen een bedrag voor
verkeersonderwijs. Op de post “verkeerseducatie onderwijs (2111000-6.343.502)” is € 5.500, bezuinigd. Voorts is er bezuinigd op budget “Bijdr. Verkeersveiligheidsinstanties (21110006.343.503)” namelijk € 3.270,-. Met dit budget worden verkeersveiligheidacties voor scholen
gerealiseerd. Hierbij kunt u denken aan zaken als een “dode hoek” project, fietsverlichting en een
project dat verkeersslachtoffers op scholen hun verhaal komen vertellen, de traffic informers. Deze
projecten hebben een directe relatie met het verkeersonderwijs. Dit budget is in zijn geheel gekort.
Scholen, ouders en Gemeente Weert werken samen in een verkeerseducatief netwerk dat bestaat
uit scholen uit Weert, Politie, VVN en Gemeente Weert. Het ROVL stuurt dit netwerk aan en
bewerkstelligt een veilige verkeersomgeving en zorgt voor input naar het onderwijs. Deze activiteit
heeft geleid tot een sterke kwaliteitsverbetering van het verkeersonderwijs. Deze verbetering laat
verkeersonderwijs zien dat kinderen boeit en dat leidt tot een gedrag dat veiligheid in het verkeer
doet toenemen. Zonder actieve financiële ondersteuning kan het verkeersonderwijs niet op een
kwalitatief niveau blijven.
Per brief hebben zowel de VEBO netwerkgroep Gemeente Weert als het bestuur van het district
Limburg van Veiligheid Verkeer Nederland het college van burgemeester en wethouders gevraagd
af te zien van deze bezuiniging.
Als gemeente investeren wij miljoenen euro’s in een veilige infrastructuur. Naast de infrastructuur
is gedrag van essentieel belang voor verkeersveiligheid. In de begroting van 2012 is als beleid
opgenomen dat de gemeente Weert de verkeerseducatie en communicatie op peil houdt. We
maken ons sterk voor gedragsbeinvloeding. Bij leerlingen op basisscholen en middelbare scholen
zetten we samen met het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) in op
verkeerseducatie. Om dit waar te kunnen maken dienen scholen ondersteund te worden met
behulp van financiële middelen.
COMMUNICATIE
Binnen het verkeerseducatief netwerk Gemeente Weert en met Veilig Verkeer Nederland is deze
problematiek besproken.
FINANCIEN
De kosten in 2012 voor deze reparatie van eerdere bezuinigingen op verkeersveiligheid zijn: €
8770,- . De kosten voor 2012 en 2013 kunnen ten laste worden gebracht van de post onvoorzien
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structureel. Voor 2014 wordt voorgesteld om het budget voor verkeerseducatieprojecten op basisen middelbare scholen mee te nemen bij de afweging van de prioriteiten voor 2014 en volgende
jaren.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Economische Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De VVD geeft aan het onderwerp erg belangrijk te vinden en wil dit terug in de
begroting opnemen. De SP wordt bedankt voor het mede willen indienen en de
VVD vraagt de andere fracties dit ook te doen. Het CDA geeft aan in principe
niet tegen te zijn maar wil wel dat er een dekking wordt aangegeven en daarom
is het voor het CDA een bespreekstuk in de raad. De PVDA, WL en D66 delen
de mening van het CDA. De SP steunt het voorstel van de VVD en vraagt de
andere fracties of zij een alternatief voor de dekking hebben. De suggestie van
wethouder Litjens om de dekking te zoeken in het veiligheidsbudget wordt niet
unaniem gedeeld door de commissie. Het CDA geeft aan dat een dekking moet
worden gevonden binnen verkeer en vervoer.
VOORSTEL INITIATIEFNEMERS

Instemmen met het beschikbaar stellen van € 8.770,= in 2012 en 2013 voor verkeerseducatie op
basisscholen en middelbare scholen.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
De fractie VVD,
H. Lempens

De fractie SP,
B. Peterse
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van de VVD-fractie van 12 september 2012, later mede ingediend door de
fractie SP;

besluit:
In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 8.770,= in 2012 en 2013 voor verkeerseducatie
op basisscholen en middelbare scholen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

