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Algemene beschouwingen voorjaarsnota 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.” Met deze woorden openden wij de begrotingsbehandeling in 2012. 
Deze woorden zijn nu nog actueler dan toen! 
 
De behandeling van deze voorjaarsnota wordt beheerst door grote onzekerheid over de 
gemeentelijke financiën in de komende jaren. Eén ding is zeker de financiële uitdagingen zijn 
groot en de laatste berichten van de regering over extra bezuinigingen maken het 
vooruitzicht zeker niet rooskleuriger voor onze mooie gemeente. 
 
We kunnen vaststellen dat de coalitie met het inzetten van de FLOW reorganisatie in 2010 
een vooruitziende blik had. De opgeleverde besparing van 4 miljoen euro zorgt er nu voor 
dat de begroting voor 2014, met de kennis van nu, sluitend wordt. Wij willen het college 
hiervoor complimenteren. Hoewel deze reorganisatie ook een significante structurele impact 
heeft op de meerjarenbegroting zal dit helaas niet voorkomen dat we de komende jaren nog 
extra inspanningen moeten doen om ook meerjarig de begroting sluitend te krijgen. Wij zijn 
heel tevreden met het feit dat het college hiervoor een plan van aanpak heeft opgesteld dat 
in de eerstvolgende Commissie Algemene Zaken zal worden behandeld. We zullen daar in 
deze beschouwingen dan ook niet verder op ingaan. 
 
Een voorjaarsnota is in principe bedoeld om richting te geven aan de begroting van het 
volgende jaar. Gezien de grote onzekerheid over de koers van de huidige regering en de 
gevolgen van onder andere het complex Poort van Limburg en de afwaardering van het 
grondbedrijf willen wij voor dit jaar een slag om de arm houden. Mocht de uitgangspositie 
voor de begroting van 2014 door allerlei effecten significant anders worden dan zullen we 
daar tijdens de begrotingsbehandeling verder in sturen. We gaan ervan uit dat het college 
zorgvuldig omgaat met onze gemeenschappelijke financiële middelen en een gedegen 
afweging maakt om al lopende dit jaar de uitgaven te beperken tot de noodzakelijke. “De 
potjes hoeven niet perse leeg” 
 
Ondanks dat door het herschikken van de reserves de algemene reserve is aangevuld zijn 
de totale reserves daardoor niet groter geworden. We zullen voorzichtiger moeten zijn met 
het inzetten van de algemene reserve en deze moeten aanvullen waar mogelijk. Wij willen 
hiervoor dan ook een motie indienen. 
 
[Motie aanvulling algemene reserve met incidentele baten] 
 
Parkeren 
In de prioriteiten wordt 1 miljoen gereserveerd voor het invoeren van achteraf betaald 
parkeren. Om dit te financieren zal een verhoging van de parkeertarieven nodig zijn terwijl de 
bezoekersaantallen aan de binnenstad nu al teruglopen. Tevens wordt vermindering van het 
aantal BOA’s genoemd. Het CDA vindt dat de BOA’s een bredere functie hebben dan alleen 
parkeerbonnen uitschrijven. Zij hebben een preventieve werking en dragen bij aan de 
veiligheid in algemene zin. We dienen hierover dan ook een motie in.  
[Motie tegen uitbreiding achteraf betaald parkeren] 
Het CDA wil wel investeren in betaalgemak. Het plan om de parkeerautomaten geschikt te 
maken voor betaling met de PIN pas juichen wij dan ook toe.  
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Lichtenberg. 
De CDA-fractie heeft zich eerder ingespannen voor de Lichtenberg en constateert dat in 
deze voorjaarsnota de Lichtenberg uit de prioriteiten is geschrapt. Wij willen minimaal de 
huidige onderhoudsstaat handhaven en verder verval voorkomen. Ook hiervoor zullen wij 
een motie indienen. 
[Motie handhaven onderhoudsstaat Lichtenberg] 

 
 
Westtangent 
Het CDA is nog steeds 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. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij het college opgeroepen om dit 
samen met de provincie actief op te pakken. Wij willen graag weten hoe de voortgang 
hiervan is. Dit alles om de bereikbaarheid van Weert en de regio Midden-Limburg te 
versterken en de leefbaarheid te bevorderen.  
 
Tot slot willen wij de ambtelijke organisatie danken voor hun inzet. Zeker in deze roerige tijd 
waarin ze meer moeten doen met minder mensen. 

 
 

Tot zover de algemene beschouwingen van het CDA op de voorjaarsnota 2013. Hoewel 
deze gedreven wordt door de beschikbare financiële middelen moeten we beseffen dat 
dat slechts middelen zijn om de zaken die wij willen realiseren voor onze inwoners 
mogelijk te maken.  Bij de besluiten die we de komende tijd gaan nemen blijft deze 
gedachte voor ons voorop staan. Omdat Weert het waard is! 
 
 


