
 

 

Beschouwingen Begroting Weert 2013 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Algemene beschouwingen D66 d.d. 7 november 2012 

 

Wij maken ons nog steeds zorgen over de financiële positie van de gemeente. Enerzijds door hetgeen 
er in Den Haag wordt bedacht, anderzijds doordat wij Weerter projecten uitvoeren of willen uitvoeren 
waarvan wij nu al weten waarvoor geen geld is opgenomen in de begroting. Er moet dus geld bij. 

Als wij in de begroting kijken wat er over de WMO staat, vinden wij dit veel te summier en niet 
verstandig. Natuurlijk moet de implementatie van de functie begeleiding geregeld worden, maar wij 
vinden het niet slim om de actualisatie van het beleidsplan nogmaals met één jaar door te schuiven. 
Vooral als je bij de doelstellingen en resultaten leest dat het om een doelmatig voorzieningenniveau 
gaat, vragen wij ons af in hoeverre er wordt ingespeeld en beleid ontwikkeld op het inzetten van de 
eigen kracht van burgers en van laagdrempelige voorzieningen en activiteiten van bijvoorbeeld 
(sport)verenigingen die voorkomen dat dure, professionele hulp en hulpmiddelen moeten worden 
ingezet. Zijn wij als gemeente al gekanteld? Wij hebben door de teksten in de begroting onze twijfels 
en voorzien dan ook grote financiële problemen in de toekomst ontstaan. Niet wachten dus maar nu 
regelen. Deze voorzieningen zijn namelijk ook van belang in het kader van de begeleiding.  

Dan de gemeentelijke zaken. Wij hebben bij de voorjaarsnota gevraagd om informatie en een overleg 
over het grondbedrijf. Dit is niet gelukt en wordt waarschijnlijk pas december. In de najaarsnota lezen 
wij echter dat de algemene reserve van het grondbedrijf wederom moet worden aangevuld en wel met 
10,4 miljoen. Ik kan nu alvast aangeven dat wij echt voorafgaand aan het vaststellen van de 
najaarsnota uitgebreid over het grondbedrijf en de keuzes die wij daar maken willen debatteren. Dit is 
voor ons noodzakelijk om tot besluitvorming over de najaarsnota te kunnen komen. 

Een van de projecten die niet zijn opgenomen in de begroting is de Poort van Limburg. Alle 
exploitatiescenario’s kennen een tekort. We weten dus dat er geld bij moet. Wij vinden dan ook dat 
een tekort waarvan je zeker weet dat het komt ook opgenomen moet zijn in de begroting. Wij dienen 
daarover een motie in met de bijbehorende tweet: Begroting 2013 niet volledig. D66 Weert draagt 
B&W op de exploitatie van de “Poort van Limburg” hierin op te nemen. Financiën op orde. 

Ook kiezen wij, en dat zal jullie bekend voorkomen, wederom niet voor OZB-verhoging. Er zijn 
alternatieven. Keuzes maken. Er zijn ook door het college alternatieven in de bezuingingscatalogus 
opgenomen. Daarom komen wij met een amendement verwoord in de volgende tweet: D66 Weert 
draagt B&W op OZB niet te verhogen en: geen kaasschaaf maar keuzes. Financiën op orde. 

Het parkeerbeleid moet volgens D66 worden bezien in relatie tot Weert als koopstad. Dit betekent dat 
parkeertarieven alleen verhoogd worden bij de verbetering van parkeervoorzieningen. Hiervoor 
hebben wij een motie met daarbij de volgende tweets: D66 Weert draagt het B&W op tarieven niet te 
verhogen ten behoeve van een florerend parkeerbedrijf en draagt B&W op om bezoekers met auto’s 
effectiever door te verwijzen naar lege p-plaatsen. Weert Winkelstad. 

Als stimulans van de economie en om te voldoen aan een vraag van het publiek om op zondag te 
kunnen winkelen en boodschappen te kunnen doen kan de zondagopenstelling worden aangepast. Er 
mogen nu slechts twee supermarkten open zijn en dit heeft een grote impact voor de buurt van deze 
supermarkten. Dit is dus op te lossen. Reden voor D66 om hierover een motie in te dienen met de 
volgende tweet: D66 Weert draagt B&W op de eisen voor winkelsluiting zo aan te passen dat alle 
zondagen als koopzondag kunnen worden aangemerkt. 

Wat ook bijdraagt aan de promotie van Weert en een oplossing biedt voor iets wat al lang op ons 
wensenlijstje staat, is het plan voor een educatieve doolhof in het stadspark. Het park krijgt een 
blijvende activiteit en hierdoor meerwaarde. Wij komen dan ook met een motie met als tweet: D66 
Weert draagt B&W op in het kader van Weert 600 jaar stad een educatief doolhof in het stadspark 
mogelijk te maken. Stadspromotie.  



Een ander punt dat voor D66 van belang is, is cultuur. Hier hoort ook De Lichtenberg bij. Wij begrijpen 
niet dat de raad geld beschikbaar stelt voor het theater dat geen eigendom is van de gemeente en dat 
het college vervolgens zegt dat er geen geld is voor het noodherstel van onze eigen gebouwen, de 
Mariakapel, het kunstcentrum en de entree met ommuring. Wij laten 107.000 euro subsidie lopen 
omdat wij geen 39.500 euro kunnen vinden die wij zelf moeten bijleggen. Hiervoor hebben wij een 
motie maar we werken efficiënt en hebben ons dus aangesloten bij de motie van CDA en Weert 
lokaal. De bijbehorende tweet: D66 Weert draagt B&W op om alle subsidies ten behoeve van “De 
Lichtenberg”  tijdig te benutten. Rijk cultureel leven. 

Dan iets wat wij al eerder hebben aangekondigd bij het vaststellen van het subsidiebeleid en de 
tarieven voor de sportaccommodaties, willen wij het hebben over sport. En dan specifiek over het 
RTC, het Regionaal Talent Centrum. Wij hebben er zelfs twee. Weert is sportgemeente van het jaar 
en dit komt mede doordat Weert in indoorsporten een belangrijke nationale speler is. Stepco BSW en 
Irmato VC Weert spelen immers op het hoogste niveau in de Nederlandse competitie. Dit heeft ertoe 
bijgedragen dat de koepels van beide sportbonden besloten hebben een RTC in Weert te vestigen. 
Deze initiatieven dragen bij aan het stimuleren van sport en het profileren van Weert als 
sportgemeente. Reden voor een motie met als, voor nu, laatste tweet: Sportgemeente 2012. D66 
Weert draagt B&W op sportbeleid ten aanzien van RTC volley en RTC basketbal op te stellen. 

Tot slot iets wat ons is opgevallen. Een aantal zaken waar we al jaren op wachten, zien we niet meer 
concreet terug in de begroting. We wachten nog steeds op een voorstel voor het erfgoedhuis. Dit 
wordt nu gekoppeld aan de cultuurkaart met de cultuurkaart zelf waren wij niet blij. En het voorstel 
over het speciaal onderwijs hebben wij ook nog steeds niet gezien. We lezen dat bij de invulling de 
mogelijkheden van inpassing in overcapaciteit worden onderzocht. Hier zijn wij blij mee maar we bij de 
resultaten een opdrachtverstrekking voor de realisatie staan. Wij vragen ons af waarvoor. Kiezen we 
dan toch voor nieuwbouw? Wanneer worden wij als raad over de stand van zaken geïnformeerd?  

Wij kijken nu uit naar een interessant debat en zijn uiteraard benieuwd naar jullie reacties. We hebben 
immers al een aantal gezamenlijke onderwerpen langs zien komen. 


