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“Met tegenwind toch vooruit”. Zo heet het coalitieprogramma dat we in 2010 hebben ingezet. 

De tegenwind was nog krachtiger dan we in 2010 hadden verwacht en toch hebben we veel 

van onze doelen bereikt. Het college is erin geslaagd ons een sluitende begroting voor 2014 

voor te leggen. De meerjarige doorkijk laat echter flinke tekorten zien. In maart volgend jaar 

zijn de gemeenteraadsverkiezingen en zal er een nieuwe raad worden geformeerd. Met het 

voorliggende meerjarige perspectief wordt deze nieuwe raad voor grote uitdagingen 

geplaatst en de vraag rijst of we dit probleem zo over het hek kunnen gooien of dat we er nu 

voor moeten zorgen dat de nieuwe raad een betere uitgangspositie krijgt. Gaan we 

“Doorschuiven of aanpakken”? 

 

Hoe is het zo gekomen? 
Door de economische crisis hebben veel gemeentes in Nederland te kampen met 

afwaardering op de bouwgrondexploitaties, zo wordt ook Weert getroffen voor een bedrag 

van 28,4 miljoen euro. Daarnaast is de bijstandsverlening aanzienlijk groter dan voor 2013 is 

begroot. Het Complex Poort van Limburg heeft de gemeente zo’n 3,5 miljoen meer gekost 

dan waarvoor de raad in eerste instantie krediet had gegeven. Daarbij komt ook nog de 

reservering van 6,4 miljoen euro voor de mogelijke afwaardering van het Complex Poort van 

Limburg die op z’n minst gedeeltelijk zal moeten worden ingezet. De reservering die 

jarenlang in de begroting heeft gezeten voor de huisvesting van Punt Welzijn is gebruikt voor 

de dekking van het tekort van het Complex Poort van Limburg. Nu Punt Welzijn niet daarin 

gehuisvest wordt, moeten kosten worden gemaakt voor de huisvesting elders. In de 

begroting 2014 is hierin niet voorzien. Graag een reactie van het college hierop. 

 

De coalitiepartijen hebben een vooruitziende blik gehad met het inzetten van de 

reorganisatie bij de gemeente (FLOW). Deze taakstellende opdracht van 4,8 miljoen euro 

per jaar op de personeelskosten is slechts voor een deel uitgevoerd en dus nog niet klaar. 

De begroting spreekt over een opbrengst budgettair van 3,5 miljoen euro, maar geeft geen 

verklaring waarom deze taakstellende opdracht niet geheel gehaald is. Wij vernemen deze 

verklaring graag van het college.  

Verder blijkt uit de rapportages dat we afstevenen op een tekort over 2013 van meer dan 3 

miljoen euro. Ook dit tekort wordt doorgeschoven naar de nieuwe raad. Bij de vorige 

begrotingsbehandeling stelde het college een indexering van de OZB voor terwijl de 

vooruitzichten toen beter waren dan nu. Waarom komt het college nu niet met dit voorstel? 

 

Gaan we met de verkiezingen in het vizier de problemen doorschuiven naar de toekomst en 

zadelen we de nieuwe raad met dit probleem op of pakken we dit aan? Het CDA staat voor 

goed rentmeesterschap en vindt dat we een verantwoordelijkheid hebben richting onze 

inwoners en de nieuwe vertegenwoordigers daarvan in de nieuw gekozen gemeenteraad. 
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We moeten de nieuwe raad niet gelijk op 1-0 achterstand brengen. “Niet doorschuiven maar 

aanpakken!” [amendement] 

 

Prioriteiten 
In de begroting gaat het college ervan uit dat er voor geen enkele prioriteit een voorstel aan 

de raad moet worden voorgelegd. Zeker met de gegeven financiële doorkijk en met het oog 

op de nieuwe raad willen wij zekerstellen dat voor een aantal prioriteiten die in 2014 geld 

krijgt toebedeeld een voorstel aan de (nieuwe) raad wordt voorgelegd. [amendement] 

 

Winkelstad en promotie 
Het CDA ziet dat het aantal winkels en hiermee samenhangend het aantal bezoekers aan de 

binnenstad terugloopt. Een gedeelte is te verklaren door een verschuiving in koopgedrag 

door de opkomst van internet winkelen. Het CDA ziet als stip op de horizon een compact 

stadshart met een gezellige uitstraling. Een combinatie van aantrekkelijke winkels en horeca. 

Winkelen in Weert moet een beleving worden. We zoeken niet de concurrentie met 

Roermond en Eindhoven, maar onderscheiden ons met onze familiezaken met exclusieve 

koopjes. Daarnaast moet Weert zich onderscheiden door tal van activiteiten en gezellige 

pleinen met terrassen. De aantrekkelijkheid van Weert met haar goede woon- en leefklimaat 

is voor promotionele en toeristische doeleinden van belang. Een opwaardering van de 

aankleding van de binnenstad is nodig. Hiervoor zijn al de eerste ideeën gedeeld en ook de 

nieuwe feestverlichting moet hieraan bijdragen. De promotie van Weert middels het 

beeldmerk Met ons in Weert vinden wij uitstekend geslaagd en willen we ook voortzetten. 

We zien dat de campagne steeds meer overgenomen wordt door derden, dit werkt 

versterkend. Het CDA vindt dat we dit actief moeten ondersteunen. Ook de verbinding met 

burgerjournalistiek om ons beeldmerk uit te dragen is een prima initiatief. 

Een levendige binnenstad kent ook tal van activiteiten. Het CDA blijft van mening dat de 

beoogde structuurversterking door Centrummanagement nog onvoldoende uit de verf komt. 

Het accent ligt nog steeds op het organiseren van activiteiten. Het CDA vraagt de aandacht 

van het college voor een bredere invulling van de rol van Centrummanagement. 

 

Bereikbaarheid en parkeren 
Weert ligt aan nationale en internationale spoor- en wegverbindingen. Deze verbindingen 

moeten optimaal functioneren, dit versterkt de aantrekkelijkheid van Weert en is van groot 

belang voor het  functioneren van de stad als geheel en de bedrijvigheid. Het CDA wil ten 

aanzien van de wegverbinding aandacht voor de A2, een goede doorstroming Weert-

Eindhoven is belangrijk. Daarnaast wil het CDA grensoverschrijdend personenvervoer via 

spoor van en naar Antwerpen mogelijk maken. Ook de ontsluiting via de westtangent  

van industrieterrein de Kempen, Kanaalzone 1,2 en 3 en toekomstig DIC vanuit de A2 willen 

wij prominent op de agenda blijven houden.  

 

Het CDA vindt dat het parkeren in Weert goed voor elkaar is. We zien een goede verdeling 

van de parkeercapaciteit. Ook kwaliteitsverbeteringen, zoals het real time betalen, worden 

ingevoerd. Daarnaast is parkeren in Weert goedkoop in vergelijking met andere 
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centrumgemeenten. Het CDA is van mening dat ondanks de teruglopende inkomsten het 

parkeren geen melkkoe mag worden, maar een middel dat ten dienste staat aan de 

aantrekkelijkheid van onze stad met de daarbij behorende winkels en horeca.  

Het CDA vindt de ontwikkelingen aan de parallelweg zoals bijvoorbeeld Perron C positief. 

Het is de moeite waard om te onderzoeken of Q-park een deel van hun altijd leeg liggende 

parkeerplaats hiervoor ter beschikking zou willen stellen.  

 

Samenwerking Midden-Limburg en Keyport 2020 
Het CDA heeft altijd het belang van samenwerking onderstreept. Sterke subregio’s in een 

sterk groter geheel. Kerktoren denken loslaten vergt een andere rol van lokale bestuurders. 

Het CDA is nog steeds van mening dat met een goede kaderstelling (strategische agenda 

met doelen) en periodieke verantwoording over deze strategische doelen een lokale 

bestuurder zijn rol goed kan invullen. Wij ondersteunen dan ook de nieuwe 

samenwerkingsvorm. Wij zien het als een doorontwikkeling van de GOML, op basis van een 

goede evaluatie, waarin nu wel nadrukkelijk een plaats is voor ondernemers en onderwijs 

(Triple helix).  

Het CDA ziet dat vanuit Brainport 2010 inmiddels ook de Banken ('Quatrohelix') een rol 

spelen en deze betrokkenheid ook vertaald zal worden naar de samenstellende subregio’s 

waaronder Keyport 2020. Een goede ontwikkeling voor startende en snelgroeiende 

innovatieve ondernemers. Juist voor deze MKB-ondernemingen is het van belang dat op 

maat gerichte financiering beschikbaar is, onder meer om te kunnen groeien. Met betrekking 

tot ondernemingen vindt het CDA het bedrijfscontactpunt Hoge Dunk belangrijk om hen 

goede ondersteuning te kunnen blijven bieden. Dit moet zo blijven. 

 

De kracht van onze Weerter gemeenschap 
Burgerparticipatie, hét woord van dit jaar, is voor ons meer dan meehelpen de stoep schoon 

maken of helpen bij de groenvoorziening. Het is een woord dat van toepassing is op veel 

projecten, waarin burgers vrijwillig hun bijdrage leveren. Heel veel erkenning, waardering en 

respect moet getoond worden voor de vele vrijwilligers die Weert telt. Dit jaar een extra 

woord van dank voor inzet rond het behoud van de Open Monumenten Dag en de 

Architectuurprijs. Een voorbeeld hoe met beperkte middelen goede evenementen worden 

neergezet! We moeten deze initiatieven blijven stimuleren en faciliteren. Weert is daar sterk 

in en is niet voor niets burgerparticipatiegemeente van het jaar geworden. Weert toont een 

traditie van goede samenwerking tussen een faciliterende gemeente en maatschappelijke 

organisaties en verenigingen. Wij als CDA willen dit behouden en waar mogelijk nog verder 

uitbouwen! De wijk- en dorpsraden vervullen daarbij een belangrijke verbindende rol tussen 

onze inwoners en de gemeente. Goede communicatie is daarbij erg belangrijk. 

 

Combinatiefunctionarissen 
Als sportstad heeft Weert een prachtige titel binnengehaald en niet onterecht, zo vinden wij 

als CDA fractie. Status quo handhaven is al een uitdaging in deze tijd.  

In dit kader stellen wij dat de toekomst van de combinatiefunctionarissen onvoldoende aan 

de orde komt. Het college schrijft in de begroting “Wij blijven onverminderd inzetten op de 
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uitbreiding van de inzet van de combinatiefunctionarissen, waarbij we streven naar ten 

minste 9,3 fte combinatiefunctionarissen in 2016.” In september 2014 eindigt de huidige 

financiering. Wij missen in de begroting elke aanwijzing over hoe de 

combinatiefunctionarissen daarna worden gefinancierd. Wij horen graag een uitleg hierover. 

 

Topsport 
Voor de topsport stelt het college een verdubbeling van het subsidie voor. Hoewel het CDA 

topsport een warm hart toedraagt vinden wij het te gemakkelijk om dit besluit zo zonder meer 

te nemen. Wij komen hoe dan ook de komende tijd geld tekort om alles te kunnen doen wat 

we willen. Extra subsidie voor topsport betekent dat dat geld nergens anders aan besteed 

kan worden. Graag horen we van het College wat de meerwaarde is van dit extra bedrag 

voor de topsport en voor de gemeente.  

 

Scholen Laar-Laarveld en Leuken 
Over de toekomstige scholen op Laar en Leuken en de daarbij te realiseren faciliteiten 

hebben onlangs de nodige debatten plaatsgevonden. Na de uitspraak van de raad over de 

wenselijkheid van kinderopvang bij de nieuwe basisscholen voor Leuken en Laar-Laarveld is 

een grote belemmering voor de planontwikkeling voor de scholen weggenomen. Wij gaan 

ervan uit dat het college nu voortvarend met de betrokken partijen werkt aan de 

planontwikkeling en op korte termijn tot een oplossing komt voor het realiseren van 

kinderopvang. In de prioriteitenlijst is het project “Brede school Leuken, 

kinderopvangvoorziening” geschrapt. Naar onze mening houdt de uitspraak van de raad in 

dat in het uiterste geval, indien er geen andere mogelijkheid is, een mede-investering van de 

gemeente aan de orde komt. Wij vernemen graag wat de stand van zaken is.  

 

BOA’s  
BOA’s hebben naast de handhavende taak door hun aanwezigheid op straat ook een 

preventieve taak in het kader van de veiligheid. Zij zijn ambassadeurs van Weert en dienen 

service verlenend te zijn richting onze inwoners en de bezoekers van Weert. Wij hebben 

hiertoe medio dit jaar een motie aangehouden en zullen deze aangepast indienen. [motie]  

 

Tot slot 
Naast de hierboven gestelde vragen stonden bij het indienen van deze beschouwingen nog 

vragen uit richting het college. Afhankelijk van de antwoorden zullen we hierop nog terug 

komen. We zien de reactie van het college op onze beschouwingen met belangstelling 

tegemoet. Dames en heren, ik nader het einde van de Algemene Beschouwingen van het 

CDA op de begroting van de gemeente Weert en ik wil namens mijn fractie onze dank 

uitspreken richting het college en de ambtelijke organisatie voor het tot stand brengen van 

deze begroting. 

 

Weert is een prachtige stad in beweging. Om dat te houden is de inzet van iedereen nodig. 

Doen wat nodig is voor onze mooie gemeente. Samen kunnen we dat. Omdat Weert het 

waard is! 


