
Beschouwing van de VVD op de Voorjaarsnota 2013

Vandaag behandelen we de Voorjaarsnota 2013. De eerste zoals 
de Voorjaarsnota bedoeld is, namelijk richtinggevend voor de 
begroting van het jaar 2014. Niet meer, en niet minder.

Rekeninghoudend met de nieuwe raad past het ons nú bescheiden te zijn bij 
het vaststellen van de prioriteiten voor 2014. Het college zelf blijft ruim binnen 
het prioriteitenbudget.

Veiligheid
De aanpak van diverse delicten, overlast en criminaliteit begint zijn vruchten af 
te werpen. Wij zien een duidelijke afname bij de periodieke rapportage.
Ook in de AD misdaadmeter is Weert in 2012 weer nog verder gezakt. En wel naar 
plaats 69. Niet slecht in vergelijk met Roermond 9e en Eindhoven respectievelijk 
op de 3e plaats. 

Het veiligheidsbeleid wat in 2010 op initiatief van de VVD is ingezet, en waarvoor 
voor in een periode van vier jaar € 250.000,- per jaar beschikbaar is gesteld, lijkt 
zijn vruchten af te werpen. Wij zijn op de goede weg en laten we zo doorgaan 
en blijvend aandacht schenken aan de veiligheid van onze burgers.

Veiligheidsregio
Na kennis genomen te hebben van de verslagen van de veiligheidsregio, 
spreken wij toch onze zorgen uit. De veiligheidsregio Limburg-noord is een 
samenwerkingsverband dat  veel geld en mankracht vraagt. Het verbaast de VVD 
dan ook dat de bestuurders dit kennelijk niet serieus nemen. Bij de verslaggeving 
zien wij dat de opkomst ver onder de maat is. Het komt zelfs voor dat maar de 
helft van de leden aanwezig zijn.
Als wij concluderen dat er een gebrek aan interesse is, de noodzaak van deze 
samenwerking niet wordt ingezien: dan is een plausibele vraag moeten wij op 
deze wijze doorgaan. 

Weert 600 jaar Stad
De voorjaarsnota stelt dat Weert 600 jaar Stad een van de peilers is van stads-
promotie. Het is in het belang van Weert om op zoveel mogelijk fronten Weert te 
promoten met betrekking tot: wonen, werken, onderwijs, cultuur en recreatie. 
Weert 600 jaar Stad is hierbij uitstek een uitgelezen middel voor.

Een feest van, voor en door de Weertenaren. Het moet haar concurrentie positie 
op de genoemde 5 thema’s versterken en een “jubeljaar” is daar een uitstekende 
kapstok voor.
Eén jaar lang verenigingen een kans geven zichzelf te profileren en de onderlinge 
samenhang, - door vele fracties in de raad gewenst - te vergroten.
De raad heeft ingestemd met het voorbereidingskrediet, nu nog een substantieel 
bedrag, om een grandioos feest te bouwen van onder uit de samenleving dat 
alles met een economische spin-off en een gevoel van “gruuëts” zijn op Weert.

Wij zien de voorstellen van het stichtingsbestuur van Weert 600 met vertrouwen 
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tegemoet en zijn benieuwd of er al sponsoren zijn die zich hebben gecommitteerd 
aan het programma.

Centrum Management
De leegstand in de binnenstad is zorgelijk. De crisis blijft te lang aan. Toch moeten 
wij niet teveel somberen. Het is een zaak van ondernemer, pandeigenaar en 
gemeente om de handen ineen te slaan en gericht beleid te voeren om het 
centrum leefbaar te houden. 
Naast de impulsen die het Centrum Management geeft en met  600 jaar Stad 
in het verschiet, is het wellicht wenselijk de tanende koopavond te stimuleren 
door een experiment met gratis parkeren tijdens de koopavond.

Bijvoorbeeld gedurende een proefperiode in de maanden augustus, september 
en oktober gratis parkeren mogelijk te maken op donderdag avond tussen 18.00 
en 21.00 uur.  We zijn ons er van bewust dat dalende parkeerinkomsten via het 
rekeningresultaat lopen en dat heeft budgettaire gevolgen.
De VVD wil dit op 5 juni a.s. tijdens de informatieavond over het parkeerbedrijf 
expliciet aan de orde stellen.

Samenwerking met het bedrijfsleven versterken we ondermeer middels de lokale 
VVV-Back Office, Centrum Management en tal van samenwerkingsverbanden. 
Samenwerken mag niet leiden tot een vergadercircuit of liever vergadercircus. 

Een herbezinning over het Centrum Management lijkt op zijn plaats om te komen 
tot een beter werkapparaat. Het werkbudget van het Centrum Management 
is bescheiden en er zal dus gekeken moeten worden naar hoe dit in 2014 kan 
worden versterkt.

Ingezet wordt op een operationeel parkeerbedrijf waarbij de afspraken 
met betrekking tot de binnenstad niet uit het oog verloren mogen worden. 
Realtime parkeren en achteraf betaald parkeren op vier locaties bevorderen de 
“klantvriendelijkheid”. Dat zal wellicht geen omzetstijging tot gevolg hebben,  
maar wel een bijdragen leveren aan een aantrekkelijke binnenstad. 

Verbetering van de PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk.
De VVD fractie blijft inzetten op het alleen faciliteren. Van belang is dat er 
opnieuw een discussie wordt gevoerd over de branchering op de PDV-locatie. 
Zeker dient in de discussie hierover de problematiek aangaande de binnenstad 
te worden meegenomen, en die van de winkelcentra in de wijken.

De rol van de Provincie in het kader van de gebiedsontwikkeling maakt de VVD 
ongerust. De haast in de besluitvorming maakt ons vleugellam. Het stellen van 
een ultimatum - 1 januari 2014 - brengt een goede samenwerking in het Midden 
-Limburgse in gevaar. 
De VVD wil duidelijkheid in zake de N280: aangaande de financiering en de 
aansluiting hiervan op Weert ter hoogte van de PDV-locatie Roermondseweg/
Moesdijk.
Verder is van belang de ontsluiting van bedrijventerreinen voor het vrachtverkeer 
via de West-Tangent, maar ook de inzet voor internationaal personenvervoer via 
het spoor - IJzeren-Rijn - heeft onze speciale aandacht.
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Passend aanbod onderwijs
De Voorjaarsnota spreekt uit dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om 
de toenemende overcapaciteit in schoolaccommodaties als gevolg van 
demografische ontwikkelingen terug te dringen. Nu wordt dezelfde constatering 
al meerdere malen in voorjaarsnota’s gedaan en dan vraag je je af hoe er gezocht 
wordt. In dezelfde alinea wordt er vervolgens wel gewoon doorgerukt. De logica 
daarin ontbreekt. 
De geconstateerde toename aan overcapaciteit vraagt om meer dan zoeken. 
Het vraagt om een plan van aanpak waarbij met name herbestemming als 
uitgangspunt gekozen moet worden.
Die overcapaciteit doet zich overigens niet alleen voor bij het primair onderwijs, 
ook het voortgezet onderwijs kent inmiddels een overcapaciteit van maar liefst 
9.000 m2.

Voor wat betreft de internationale school is een toezegging dat we niet wederom 
besluiten te gaan bouwen noodzakelijk. Als gebruik van overcapaciteit ergens 
mogelijk is, is het wel in deze situatie. Gaan we wederom bouwen, hebben we 
straks meer scholen dan leerlingen.

Sportaccommodaties
In het overzicht van de planning van uitvoering actiepunten coalitieprogramma 
2010-2014, staat dat in 2012 de clustering sportaccommodaties conform planning 
loopt dan wel afgerond is. Dat vraagt om een toelichting, aangezien we ons niet 
kunnen herinneren enige rapportage gehad te hebben waaruit dit blijkt. 

Nog steeds worden er subsidies verstrekt voor sportvelden, nieuw te bouwen 
sportkantines etc.
Hoe staat het bijvoorbeeld met Wilhelmina ’08, een club met een overcapaciteit 
aan velden en geen jeugdteams. Waar de gemeente tekorten aan trainingsvelden 
oplost met een gulle hand verstrekte kunstgrasvelden van maar liefst 700.000 
euro per stuk. 

De VVD fractie verwacht dat ook hier een plan van aanpak komt. Veel gemeentes 
gaan ons voor. Wij wachten totdat er door een natuurlijk proces steeds minder 
verenigingen komen en verenigingen een zachte dood sterven op een prachtige 
accommodatie.
Let wel. Een broedende kip mag men niet storen gaat niet meer op. Ze zit volgens 
de VVD echt op kalkeieren.

Cultureel 
€ 150.000 investeren om de archiefbewaarplaats voor de komende 5 jaar 
te handhaven hangt nauw samen met de ontwikkeling van ons stadshart 
(Beekstraatkwartier). De VVD heeft grote twijfels of dit krediet voldoende is. 
Er zal in dit dossier ook duidelijkheid moeten komen hoe we in de toekomst 
omgaan met ons erfgoed.

De Tiendschuur voldoet niet als locatie voor een historische museum, ook 
presentatie van de collectie is niet meer van deze tijd. De expositieruimte wordt 
gebruikt voor wisseltentoonstellingen voor zowel historische als moderne 
kunsttentoonstelling.

3



In 1999 is echter een deel van het moderne kunstbeleid stopgezet in het kader 
van bezuinigingen. Deze kunstwerken liggen opgeslagen in het depot of zijn 
in bruikleen afgestaan. Wel vormt de moderne regionale kunst nu nog de 
hedendaagse stadscollectie.

Toch is de VVD fractie van mening dat  er een complete herbezinning op de museale 
functies moet komen, die in een bredere context moet gaan plaatsvinden.
In dat verband dienen er ook keuzes gemaakt worden t.a.v. de investeringen 
van € 900.000 voor renovatie van de Tiendschuur en € 3.650.000 voor renovatie 
van museum Jacob van Horne. Investeer in kwaliteit. Daarom staat met name de 
functie van de Tiendschuur ons inziens ter discussie. 

Ten aanzien van De Lichtenberg lijkt er weinig schot te zitten in het verkrijgen 
van het eigendom en het zoeken naar mogelijkheden om renovatie van De 
Lichtenberg te financieren in het kader van een visie op exploitatie van deze 
unieke plek.

Agenda 22
Met het mensbeeld van de VVD is niets mis. Zeker niet als het gaat om mensen 
met een beperking. In ons verkiezingsprogramma van de 2010 staat de wens om 
te komen tot “Agenda 22”. Dat programma is in het coalitieprogramma voor de 
raadsperiode 2010-2014 “met tegenwind toch vooruit” opgenomen.
Een inclusieve samenleving vraagt om inclusief beleid. Beleid dat tot stand komt 
door in een vroeg stadium al rekening te houden met mogelijke beperkingen die 
de omgeving veroorzaakt. Op deze manier kan voorkomen worden dat achteraf 
dure correcties of aanpassingen nodig zijn.

De VVD fractie is dan ook zeer te spreken over de voortvarendheid waarmee de 
portefeuillehouder en zijn ambtenaren aan de slag zijn gegaan. Organisatiebreed 
zijn er activiteiten georganiseerd om Agenda 22 onder de aandacht te brengen. 
Inclusief beleid wordt ingebed in gemeentelijk beleid. De VVD verwacht dan ook 
binnenkort resultaten van al die inspanningen te zien in een voorstel aan de 
raad.

Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen
In de Voorjaarsnota staat dat de huisvesting van jongeren/starters een specifiek 
aandachtspunt is. De VVD-fractie hoort dat ook vaak van haar achterban. 
Jongeren die thuis wonen en graag een eigen kamer/woning willen, maar door 
de krapte op de markt, of prijs niet mogelijk is. Als VVD-fractie weten wij dat 
er veel energie wordt ingestoken. Maar wellicht zijn er creatieve oplossingen 
mogelijk door aanpassingen van bestemmingen of tijdelijke functiewijzigingen. 
Denk hierbij aan leegstandsbeheer, aan leegstaande kantoorpanden in het 
centrum en deze om te vormen tot tijdelijke starterwoningen, dan wel het oude 
stadhuis. Of dat binnen het beleid past zullen we moeten bekijken. Maar laten 
wij het wel in kaart brengen.

Nu dat bekend is dat de KMS in Weert definitief naar Ermelo gaat,  krijgen 
nieuwe initiatieven vorm. De perikelen rondom complex Poort van Limburg en 
de ervaring binnen het dossier Beekstraatkwartier leert ons dat wij -de raad- 
dit soort initiatieven niet naar ons toe moeten trekken, laat staan zelf te gaan 
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ontwikkelen. Er moet wel sprake zijn van een coöperatieve en vooral proactieve 
houding ten opzichte van potentiële initiatiefnemers.

Tot slot
De financiële situatie van de gemeente Weert blijft zorgwekkend. De financiële 
gevolgen van het regeerakkoord, de forse afwaarderingen binnen het 
grondbedrijf en de budgettair nadelige gevolgen van de Poort van Limburg 
dwingen tot het doorvoeren van verdere bezuinigingen en ombuigingen. In 
dit kader is van groot belang om voor de begroting 2014 te komen met een 
bezuiniging c.q. ombuigingstraject dat uiteindelijk moet leiden tot een sluitende 
meerjarenbegroting .

De resultaten van de taakstellende bezuiniging van 20% op de personeelskosten 
inclusief inhuur derden zullen met ingang van het begrotingsjaar 2014 in de 
begroting en meerjarenbegroting verwerkt worden.
In de onlangs gehouden presentatie werd de raad medegedeeld dat op dit 
moment ruim 85% van de doelstelling van de flow is gerealiseerd. Dat is een 
prestatie van formaat en een pluim waard voor de ambtelijke organisatie. Dit 
betekent dat ruim € 4.000.000 kan worden ingeboekt als bezuiniging voor 
het jaar 2014. Een zeer positieve ontwikkeling! Doelstelling is nog steeds een 
bezuiniging te realiseren van € 4.800.000!
Het is een goede zaak is dat de raad in het Breed Financieel Overleg door middel 
van kwartaalrapportages regelmatig wordt geïnformeerd over de actuele 
ontwikkelingen .

Ook wordt vanuit de ambtelijke organisatie onderzocht in hoeverre op andere 
terreinen bezuinigingen kan worden. In augustus staat ons ook nog een circulaire 
van het Rijk te wachten. Een circulaire die waarschijnlijk hogere kosten of een 
lagere bijdrage in het gemeentefonds met zich meebrengt. Wij moeten hier 
rekening mee houden. En dan pas zal blijken wat de consequenties zijn voor 
de begroting 2014. En, of de tegenvallers die we als gemeente hebben moeten 
ondergaan, de afgelopen jaren met afwaarderingen, goed gemaakt kunnen 
worden door de gerealiseerde bezuinigingen.
Het is aan de nieuwe raad om voor 2015 keuzes te maken.
 
De VVD hoopt met haar beschouwing op deze Voorjaarsnota een bijdrage te 
hebben geleverd richting begroting 2014. 
Wij bedanken de organisatie voor het vele en uitstekende werk dat is verzet bij 
het samenstellen van een Voorjaarsnota. De VVD is daarmee tevreden. 

Weert, 30 mei 2013

5

VOLKSPARTIJ
VOOR VRIJHEID
EN DEMOCRATIE

GEMEENTERAADSFRACTIE WEERT www.vvdweert.nl


