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ONDERWERP
Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op grond van artikel 191 van de gemeentewet dient de begroting door uw raad vastgesteld te
worden. Kortheidshalve verwijzen wij naar de op 21 september 2012 aan u toegezonden begroting
2013.
PROBLEEMSTELLING
Binnen de randvoorwaarden van het coalitieprogramma 2010-2014 “Met tegenwind, toch vooruit”
is de doelstelling om tot een sluitende begroting te komen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Wij kunnen u een sluitende begroting 2013 presenteren. In hoofdstuk 3 “Uiteenzetting van de
financiële positie” wordt de financiële positie van de gemeente Weert op hoofdlijnen toegelicht.
COMMUNICATIE
De begroting ligt openbaar ter inzage. Krachtens artikel 21a van het Reglement van orde voor de
raadsvergadering kan ten aanzien van dit voorstel spreekrecht worden uitgeoefend in de
raadsvergadering.
EVALUATIE
Op het voorgenomen beleid 2013 wordt verantwoording (evaluatie) afgelegd bij de jaarrekening
2013.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van alle raadscommissies is:


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

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


Raadscommissie AZ:
De SP betreurt het dat de macronorm voor de OZB niet wordt gevolgd, maar
alleen een inflatiecorrectie wordt toegepast. Dit heeft een structureel effect,
omdat hierdoor de mogelijkheden voor dekking en financiering worden beperkt.
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Raadscommissie WZ:
De VVD merkt op dat bij de voedselbank veel geld op gaat aan energiekosten
dat niet aan de mensen besteed kan worden.
Raadscommissie EZ:
Door WL en PvdA worden enkele vragen gesteld. De SP oppert het idee om
t.a.v. de prioriteiten m.b.t. het erfgoedhuis GOML-gelden in te zetten. Daarnaast
wordt aangegeven dat de begroting meer SMART kan. De SP geeft verder aan
dat de bezuiniging bij fietsenstallingen weer ongedaan gemaakt wordt hetgeen
knelt.
Raadscommissie RO:
Het bevreemdt D66 en CDA dat er in de begroting geen rekening is gehouden
met het tekort Complex Poort van Limburg. Geen van de uitgewerkte scenario’s
betreffende het Complex Poort van Limburg is in de begroting opgenomen. Het
wordt alleen als een risico aangemerkt.
Het CDA merkt op dat het hanteren van een andere systematiek bij de
bouwleges niet vanzelf leidt tot hogere inkomsten en vraagt zich af of we de
vermindering van de inkomsten kunnen beperken.
De PvdA vindt dat de personeelskosten bij projektontwikkeling niet op de
onderuitputting moeten worden gebracht, maar aan de projekten moeten
worden toegerekend. De PvdA verzoekt Complex Poort van Limburg door te
rekenen naar de toekomst. De fractie is van mening dat de kosten voor
Beekstraatkwartier niet moeten worden doorgeschoven naar volgende jaren. De
PvdA vindt de begroting zorgelijk doordat er minder parkeergelden en
legesinkomsten binnenkomen. Het college constateert bij de parkeergelden dat
de bezoekersaantallen teruglopen, maar stelt wel voor meer parkeergarages te
bouwen; dit is tegenstrijdig.
VOORSTEL COLLEGE
Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012;

besluit:
De begroting 2013 van de gemeente Weert vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

