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Algemene beschouwingen D66 d.d. 6 november 2013 

 

Wij maken ons nog steeds zorgen over de financiële positie van de gemeente. Enerzijds door hetgeen 
er in Den Haag wordt bedacht, anderzijds doordat wij Weerter projecten uitvoeren of willen uitvoeren 
waarvan wij nu al weten waarvoor geen geld is opgenomen in de begroting. Er moet dus geld bij. 

Als wij in de begroting kijken wat er over de WMO staat, vinden wij dit veel te summier en niet 
verstandig. Natuurlijk moet de implementatie van de functie begeleiding geregeld worden, maar wij 
vinden het niet slim om de actualisatie van het beleidsplan nogmaals met één jaar door te schuiven. 
Vooral als je bij de doelstellingen en resultaten leest dat het om een doelmatig voorzieningenniveau 
gaat, vragen wij ons af in hoeverre er wordt ingespeeld en beleid ontwikkeld op het inzetten van de 
eigen kracht van burgers en van laagdrempelige voorzieningen en activiteiten van bijvoorbeeld 
(sport)verenigingen die voorkomen dat dure, professionele hulp en hulpmiddelen moeten worden 
ingezet. Zijn wij als gemeente al gekanteld? Wij hebben door de teksten in de begroting onze twijfels 
en voorzien dan ook grote financiële problemen in de toekomst ontstaan. Niet wachten dus maar nu 
regelen. Deze voorzieningen zijn namelijk ook van belang in het kader van de begeleiding.  

Het kan zijn dat de zojuist uitgesproken tekst u bekend voorkomt. Het is namelijk exact de tekst die ik 
vorig jaar heb uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen. 

Ik stop met herhalen, maar wat D66 betreft heeft de begroting 2014 weinig inhoud. Verder dan op de 
winkel passen komt het college niet meer. Belangrijke besluiten over bezuinigingen worden 
doorgeschoven naar de volgende gemeenteraad.  

Het sluitend maken van de begroting 2014 lukt nog omdat potjes anders worden ingezet dan waar ze 
in eerste instantie voor bedoeld waren. Voorbeeld hiervan zijn de middelen voor sociale veiligheid. 
Hiervan wordt 100.000 euro afgesnoept om de begroting sluitend te maken. Verder wordt voor het 
eerst de laatste “escape” voorgesteld om 1/30e deel van de algemene reserve in te zetten om de 
begroting eenmalig sluitend te krijgen. 

Als we naar de jaren 2015 en volgend kijken, zien we de tekorten oplopen van 1,8 miljoen in 2015 
naar 3,5 miljoen structureel vanaf 2017. 

Het zal echt anders moeten. Er zullen besluiten genomen moeten waarvan onze inwoners de 
gevolgen echt gaan merken. Echt keuzes maken. Wij doen hier graag aan mee! 

Wij kijken vooruit en daarom beperken wij ons voor nu dan ook tot het indienen van de volgende 
moties en amendementen over voor D66 belangrijke onderwerpen cultuur, sport en onderwijs. 

Allereerst de topsportsubsidie. D66 is helemaal voor, maar niet zonder voorwaarden. Het is zonde als 
dit geld besteed wordt aan het halen van buitenlandse spelers of speelsters, terwijl in Weert talenten 
rondlopen bij opleidingscentra voor basketball en volleybal. D66 wil als voorwaarde voor het verhogen 
voor de subsidie stellen dat er een structurele samenwerking tot stand komt tussen de 
topsportstichtingen en talentencentra. (motie topsport) 

Jeugd kan sowieso veel. Dat is afgelopen jaar wel gebleken via het project “cultuur met je buur’, 
waarbij leerlingen grijze plekken in de omgeving van hun eigen school opknapten in samenwerking 
met RICK en lokale kunstenaars. Een project wat steun en verbreding verdient. (motie lelijke plekken) 

Om te voorkomen dat er niet nog meer grijze plekken ontstaan, moet er wat gedaan worden aan het 
tegengaan van leegstand. De simpelste manier is door niet nog meer onnodige gebouwen neer te 
zetten. Of het nu winkelruimte, kantoren of onderwijsruimte is. Er zijn meer dan genoeg vierkante 
meters. We hebben een drietal moties die heel eenvoudig zijn en een hoop toekomstige leegstand 



kunnen oplossen. In een enkel geval levert het zelfs geld op. (motie winkelruimte, Laarveld en 
expertisecentrum) 

Over leegstand gesproken. Wat gaan we nu doen met het gemeentehuis? Het standpunt van D66 is 
bekend. Niet nog meer stenen, maar groen! Interessant is wat de Weertenaar vindt van alle plannen. 
Bij aanvang van het traject is aan alle Weertenaren gevraagd mee te denken over mogelijke 
invullingen. Waarom zouden w,e nu de eindbeslissing nadert, de Weertenaar niet opnieuw 
consulteren? Het verhoogt in elk geval het draagvlak voor welke moeilijke, kostbare beslissing dan 
ook. (motie herbestemming stadhuis) 

Iedereen die wel eens met de fiets naar de binnenstad gaat kent het probleem. De fietsenklemmen 
rond de Markt en Nieuwe Markt zitten vol. Dan maar de fiets neerzetten waar het eigenlijk niet mag, 
wat moet je anders? Meer fietsenklemmen plaatsen gaat eigenlijk niet, daarvoor is de ruimte er niet. 
D66 vindt het tijd voor een fatsoenlijke, toekomstgerichte oplossing. Onderzoek of de aanleg van een 
mooie fietskelder bij een van de pleinen. Schoon en vanzelfsprekend gratis en beheerd. Dan stimuleer 
je fietsverkeer, lichaamsbeweging en voeg je echte kwaliteit toe aan de stad. (motie fietskelder) 

Weert bruist, ook na 2014. Er is van alles te doen. Om dit te stimuleren, moeten mensen, verenigingen 
en organisaties die iets willen organiseren, gesteund worden. De gemeente denkt mee over hoe het 
wel kan en hoe het eenvoudig geregeld kan worden. (motie evenementen) 

En over activiteiten en cultuur gesproken, D66 vindt het van belang om de Lichtenberg blijvend op de 
kaart te zetten en op te knappen. Niet stoppen nu het noodherstel is uitgevoerd maar kijken hoe we 
hiermee verder aan de slaggaan zodat we kunnen blijven genieten van geweldige activiteiten in het 
theater. (motie Lichtenberg) 

Tot slot: kwaliteit van een stad bestaat niet alleen uit stenen of infrastructuur. In Weert weten we beter. 
Het verenigingsleven met haar vele vrijwilligers is eveneens bepalend voor de leefbaarheid van onze 
stad. Omdat er steeds minder vrijwilligers zijn, is het jammer dat de rijksoverheid de maatschappelijke 
stage voor jongeren heeft wegbezuinigd. In Weert was dit zeer succesvol en het zou zonde zijn als al 
deze jonge vrijwilligers zouden verdwijnen. (motie MaS) 

 

 

 

 

 

 


