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Algemene beschouwingen begroting Gemeente Weert 2013 
“Met tegenwind toch vooruit”. Zo heet het coalitieprogramma dat we samen met onze 
coalitiepartners in 2010 hebben opgesteld. De tegenwind houdt stug aan en het lijkt er 
steevast op dat het de komende jaren zelfs nog harder gaat waaien. De plannen die 
recentelijk zijn gesmeed door de nieuwe coalitie in Den Haag zullen immers zeker onze 
gemeente en onze inwoners gaan treffen. De vraag is hoe die tegenwind zich gaat 
ontwikkelen en hoe onze gemeente op koers kan blijven. Belangrijker nog, hoe kan ze 
vooruit blijven gaan. De begroting is hiervoor een belangrijk instrument.  
 
Het college heeft de raad een sluitende begroting voor 2013 voorgelegd en het is aan de 
raad om te beoordelen of deze begroting solide is. Zoals het college zelf in de begroting 
aangeeft is er strakker begroot. Voor ons komt strakker begroten neer op de inkomsten 
hoger inschatten en de lasten lager. Een tegenvaller slaat dan al snel een gat in de 
begroting.  
Voor zover we hebben kunnen nagaan is er geen rekening gehouden met een 
exploitatietekort voor het complex Poort van Limburg. Klopt dit? En hoe verklaart het college 
dat de geraamde parkeeropbrengsten over 2013 veel hoger zijn dan hetgeen er volgens de 
najaarsnota dit jaar wordt gerealiseerd? Welke argumenten zijn er om te denken dat er 
volgend jaar weer veel meer parkeerinkomsten zijn? Hetzelfde geldt voor de bouwleges. Ook 
hier zijn de verwachte opbrengsten substantieel hoger geraamd dan de opbrengsten in het 
huidige jaar. Daarnaast zien we dat Weert600 als “pm” in de begroting is opgenomen. 
Verwacht het college dat er gedurende 2013 geen uitgaven zullen zijn voor deze mijlpaal in 
de geschiedenis van Weert? Verder vragen wij ons af hoe het college denkt de uitkomsten 
van de september circulaire op te vangen. Wij horen graag een reactie van het college op de 
genoemde punten…  
Gezien deze strakkere begroting en het meerjaren perspectief acht het CDA het voorstel van 
het college om de opbrengst van de OZB te indexeren acceptabel.  
 
Overigens zullen wij samen met de VVD een motie indienen aangaande de bouwleges. 
 
Grondbedrijf 
Met het ontvangen van de najaarsnota werd pijnlijk duidelijk dat het grondbedrijf een extra 
voorziening nodig heeft van 6,4 M€, waarvan 5,4 M€ ten laste komt van de algemene dienst. 
Deze afwaardering bij het grondbedrijf slaat grote gaten in de reserves en brengt die onder 
de toegestane norm. (motie VVD) 
 
Dienstverlening.  
Als CDA zijn we van mening dat de dienstverlening van de gemeente de afgelopen periode 
zeker is verbeterd. Maar zoals reeds eerder aangegeven zouden wij nog graag willen zien  
dat, naast de donderdagavond, de openstelling voor dienstverlening buiten normale 
kantooruren nog wordt uitgebreid. Dit om ook de werkende Weertenaren meer tegemoet te 
komen. Ter compensatie kan wat ons betreft de dagopenstelling daarop worden aangepast. 
We zien hiervoor graag een voorstel van het college tegemoet en we dienen hier dan ook 
een motie over in.  
 
Westtangent 
Het CDA is van mening dat de bereikbaarheid van industrieterrein de Kempen en 
Kanaalzone 1,2 en 3 vanaf de A2 onder druk staat. Dit is belemmerend voor de 
economische activiteiten en voor de leefbaarheid als gevolg van ongewenste vrachtverkeer 
bewegingen. Het CDA wil dat het college het verbeteren van de daarvoor benodigde 
infrastructuur in samenwerking met de provincie actief oppakt. Dit alles om de 
bereikbaarheid van Weert en de regio midden Limburg te versterken en de leefbaarheid te 
bevorderen.  

 
Toerisme en recreatie 
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De aantrekkelijkheid van Weert met haar goede woon- en leefklimaat is voor promotionele 
en toeristische doeleinden maar ook voor het aantrekken van jonge gezinnen van belang. 
Het CDA volgt kritisch de activiteiten inzake de promotie van Weert. Tot op heden hebben 
we de koers van het gemeentebestuur steeds gesteund. Concreet de voorstellen inzake 
Centrum Management Weert, de regiopromotie en de nog verder uit te werken nota’s inzake 
de VVV front- en backoffice. Al deze activiteiten zouden uiteindelijk moeten leiden tot 
positieve resultaten. De ontwikkelingen laten het tegenovergestelde zien.  Het aantal 
bezoekers aan de binnenstad tussen 2004 en 2012 vertoont een steeds dalende lijn. Het 
CDA wil investeringen zoals bijvoorbeeld een dynamische parkeerverwijzing koppelen aan 
de resultaten. We zullen hier dan ook een amendement voor indienen. Ook komt de taak 
structuurversterking door Centrum Management Weert onvoldoende uit de verf. Het accent 
ligt nog steeds op het organiseren van activiteiten. Het CDA erkent dat hier meerdere 
partijen voor nodig zijn en roept het college op de samenwerking op orde te krijgen. 
 
Minimabeleid 
De opdracht die de raad heeft gegeven om 20% te besparen op de personeelskosten is bij 
sociale zaken ook opgepakt in het kader van het minimabeleid. Als voorwaarde is gesteld dat 
er geen besparing op het minimabeleid zal zijn.  Dat is prima opgepakt door na te gaan of de 
processen anders kunnen. Met name de aanvragen voor kleine bedragen kosten 
onevenredig veel geld en daarom vinden wij het voorstel om deze werkprocessen te 
verminderen een goede insteek.  Door diverse regelingen  te bundelen tot één regeling 
“persoonlijk minimabudget”  is hiervoor een oplossing gevonden. Een bijkomend effect van 
de bundeling is de verkleining van de kans dat mensen vergeten om gebruik te maken van 
één van de regelingen. 
 
Werken naar vermogen 
Hoewel de wet werken naar vermogen controversieel is, heeft sociale zaken toch gekeken 
naar de toekomst. Een goede start is mogelijk gemaakt doordat het Rijk Weert met nog zes 
andere gemeenten heeft aangewezen als arbeidsregio van Midden-Limburg. Met een goede 
doorkijk naar de toekomst en door de mogelijkheden die er zijn te benutten is Weert 
vooruitstrevend aan de slag gegaan. Uitgangspunten zijn de eigen verantwoordelijkheid en 
het vermogen om te werken. Men is verplicht aan te tonen dat men niet kan werken, maar 
het moet wel duidelijk zijn dat mensen die dit aangaat wel de capaciteit moeten bezitten om 
aan te tonen of zij wel of niet in staat zijn om te werken. Wij zijn zeer te spreken over het 
gebruik van de werkgeversdienstverlening waarbij 5% social return wordt genoemd.  De 
nieuwe sociale werkvoorziening moet aansluiten zo dat er een voorziening is voor iedereen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Culturele instellingen 
In de prioriteiten is voor 2014 een bedrag van € 7 miljoen voor een nieuw erfgoedhuis 
opgenomen en € 4 miljoen voor het oplossen van bouwkundige knelpunten bij de 
Muntinstellingen in de jaren 2015-2016. De kosten van renovatie van het theater en Rick in de 
jaren daarna zijn daar nog niet in meegenomen. Gezien de moeilijke financiële positie van de 
gemeente, de bezuinigingen van het rijk en het financiële beleid dat het college voorstelt vragen 
wij ons af hoe de gemeente de ruimte kan scheppen om deze investeringen mogelijk te maken. 
 
Het valt op dat het college de raad niet betrekt bij de verdere planontwikkeling. De raad komt 
pas aan bod als er één integraal eindvoorstel is, staat in de brief van 31 oktober over de 
instandhoudingskosten van de culturele instellingen. Dit is voor ons niet aanvaardbaar. Wij 
stellen voor de cultuurkaart en de nu beschikbare informatie over de instandhoudingskosten 
van de culturele instellingen – inclusief de rapporten van Tekton over de musea en het 
archiefdepot –  in commissieverband te bespreken. Ook willen wij dat de visie op de invulling 
van het stadshart en het Beekstraatkwartier al in een vroeg stadium met de commissie 
Ruimtelijke ordening wordt besproken. 
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Wonen en ruimtelijke plannen. 
Het CDA is tevreden over de uitvoering van de actiepunten van het programma wonen en 
ruimtelijke plannen zoals opgenomen in het coalitieprogramma. Wel blijft in de huidige 
moeilijke marktomstandigheden het goed afstemmen van vraag en aanbod op de 
woningmarkt bijzondere aandacht vragen. Ook zullen we in de toekomst bij de verkoop van 
bouw-kavels daar waar mogelijk, flexibel dienen om te gaan met kavelbgroottes opdat dit de 
verkoop kan stimuleren, hetgeen weer een extra impuls geeft aan de plaatselijke economie.  
 
Ecoduct 
Hoewel dit pas voor 2015/2016 in de begroting staat ziet het CDA weinig in een ecoduct over 
de Zuid-Willemsvaart en wij zullen daarover dan ook een amendement indienen. 
 
Lichtenberg 
De Lichtenberg is één van de plekken die veel Weertenaren aan het hart gaat en de raad 
heeft op 26 september een motie op initiatief van het CDA aangenomen. De versnipperde 
eigendomsconstructie belemmert het sturen op een gedegen aanpak om de gehele 
Lichtenberg voor Weert te behouden. Ook de Mariakapel en de boogbrug die in het bezit zijn 
van de gemeente vragen om onderhoud. Hier kunnen we wel wat aan doen. Hiervoor zijn 
subsidie gelden beschikbaar maar dan moet de gemeente wel zelf een relatief kleine 
bijdrage leveren van €39.500,- om de €223.000 subsidie, waar we bij de Lichtenberg voor in 
aanmerking komen, binnen te halen. Een kleine vis om een grote vis binnen te vangen. Wij 
zullen hiervoor een amendement indienen. 
 
FLOW-reorganisatie 
In het raadsvoorstel van juli 2011 over de FLOW-operatie is een raming opgenomen van de 
kosten en besparingen van deze reorganisatie en vermindering van het personeelsbestand. Bij 
de voorbereiding van de begrotingsbehandeling hebben wij gevraagd naar het inzicht in de 
kosten en besparingen naar de stand van heden. Het college heeft de informatie niet gegeven. 
Wij vragen daar nu nogmaals om. In de risicoparagraaf van de begroting staat: “ Vooralsnog is 
er het vertrouwen dat in 2014 de taakstelling wordt gerealiseerd, maar tegenvallers zijn 
mogelijk.” Als dit wordt geschreven, moet het mogelijk zijn om een cijfermatig onderbouwing te 
geven. 

Jeugd en alcohol 
Algemeen zijn er grote zorgen over het alcoholgebruik door jeugdigen. De invloed van de 
gemeente daarop is beperkt. De nieuwe Drank- en Horecawet geeft de gemeenten de 
mogelijkheid om de verkoop van alcohol tegen stuntprijzen enigszins tegen te gaan. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om happy hours, maar ook om acties in winkels. Al is het effect van zo’n 
maatregel gering, wij vinden wel dat we die mogelijkheid moeten gebruiken. Wij dienen hierover 
een motie in. 

Tot zover de algemene beschouwingen op de begroting van het CDA. Ik zal nu overgaan tot het 
indienen van de moties en amendementen. 

 


