Beschouwingen van WEERT Lokaal op de begroting van 2013
Door naast de bezuinigingen uit de voorjaarsnota 2012 nog eens voor € 1 miljoen aanvullende
maatregelen te nemen, is het college er in geslaagd om ons een sluitende begroting aan te
bieden. Door strakker te begroten en kritische analyses op de begroting‐ en
jaarrekeningposten zijn er verantwoorde reële bijstellingen gedaan. De fractie van WEERT
Lokaal vraagt zich af of die bijstellingen wel zo reëel en verantwoord zijn.
Zo zijn er geen budgetten voor de herinrichting van de openbare ruimte en stadsvernieuwing
beschikbaar gesteld. De trend dat de inkomsten uit bouwleges daalt, zal naar onze mening
niet in positieve zin veranderen en datzelfde geldt voor de parkeergelden. We kunnen met de
gemeentelijke begroting niet meer op dezelfde voet doorgaan als in de jaren voor de
economische en financiële crisis.
Het college ziet 2013 als een tussenjaar. Weert Lokaal wil dit jaar niet alleen gebruiken om de
financiën goed in kaart te brengen, rekening houdend met het veranderend regeringsbeleid,
maar ook om ons te bezinnen op de taken die we als gemeente moeten blijven uitvoeren. De
gemeente moet zich herbezinnen op haar kerntaken. Wat Weert Lokaal betreft zijn dat
enerzijds het op peil houden van de sociale voorzieningen en anderzijds een economische
structuurversterking waardoor werkgelegenheid stijgt. En bij dat laatste geven we graag
prioriteit aan bevordering van de maakindustrie en de recreatieve sector.
2013 Kan ook opgevat worden als tussenjaar omdat de effecten op de gemeentelijke
financiën door de plannen van het nieuwe kabinet onduidelijk en ongewis zijn. Daardoor is het
verschrikkelijk moeilijk om nu in dit stadium de juiste keuzes te maken. Dit betekent voor de
fractie van WEERT Lokaal dat wij op dit moment niet met wensen betreffende nieuw beleid
zullen komen temeer daar het college voorstelt om het bedrag voor nieuw beleid wederom in
te zetten voor het sluitend maken van de begroting. WEERT Lokaal gaat hier in dit tussenjaar
mee akkoord, maar dat kan niet in de komende jaren worden doorgezet. Nieuw beleid is
immers nodig om Weert levendig te houden en tegemoet te komen aan de veranderende
wensen van de inwoners.
Voor wat de PDV‐locatie betreft stelt de fractie van WEERT Lokaal vast dat er nog geen schot
in de zaak zit. Het blijft bij ‘regie voeren op het niveau van bouwplanbegeleiding’. Er valt
echter nog weinig te begeleiden. WEERT Lokaal wil deze zaak vlot trekken en komt daarom
met een amendement.
Uit een onlangs gehouden bijeenkomst met de directie van de VVV‐Midden Limburg en onze
VVV blijkt dat de huisvesting van de plaatselijke VVV niet gehandhaafd kan worden. Wij
betreuren dat zeer.
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Als we kijken naar de versterking van de recreatieve sector vragen we meer aandacht voor het
goed op de kaart zetten van het gebied Kempen‐Broek op een manier die de economie
versterkt. We vragen hierbij extra aandacht voor de samenwerking met ARK. Niet alleen op
het gebied van grondtransacties, maar ook op het gebied van structurele samenwerking zoals
de parkeergelegenheid bij de IJzeren Man, het invullen van de “gaten” in het netwerk van
fietsroutes en het opknappen van die delen van de Lichtenberg die in eigendom zijn van de
gemeente. Hiervoor dienen we een motie in waardoor gelden beschikbaar komen.
Verder aandacht voor het realiseren van de waterskibaan en het opknappen van de paden bij
de Urnenvelden, voordat er ongelukken gebeuren.
Het valt ons op dat binnen de reguliere begroting en in het meerjareninvesteringsschema
geen structurele vervangingen van plantsoenen zijn opgenomen. Dat is niet wenselijk. WEERT
Lokaal staat dan ook voor om een beheerplan groenvoorzieningen op te stellen.
De fractie van WEERT Lokaal complimenteert het college dat zij erin is geslaagd een sluitende
begroting voor 2013 aan te bieden. Echter als we de eerste berichten over de najaarsnota
moeten geloven komen er donkere wolken over het gemeentelijk financieel landschap
drijven. Dat betekent dat ook door de voortdurende economische crisis, en de onzekerheden
over de bezuinigingsmaatregelen van het rijk het steeds moeilijker zal worden om de
begroting in de toekomst sluitend te krijgen. U geeft zelf aan dat daardoor de scenario’s 2 en
3 van de bezuinigingscatalogus en/of lastenverzwaring voor de burgers in de toekomst
onvermijdelijk worden. De fractie van WEERT Lokaal erkent dit en zal in deze haar
verantwoordelijk niet uit de weg gaan. In goed overleg zal het college en de gemeenteraad
samen naar de juiste oplossingen moeten zoeken om de financiële problemen de komende
jaren het hoofd te kunnen bieden. Tot slot dankt de fractie van WEERT Lokaal iedereen die
een bijdrage heeft geleverd aan het samenstellen van deze begroting.

Fractie WEERT Lokaal
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