Algemene beschouwingen PvdA Weert
Begroting 2014
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Een veranderende samenleving…
Meneer de voorzitter,
Tijdens de beschouwingen op de voorjaarsnota 2013 hebben wij als PvdA Weert al
aangegeven dat wij het eerlijke verhaal willen vertellen. Het eerlijke verhaal nu is dat er geen
sluitende begroting voorligt, dat er steeds meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten
komen en dat er op financieel vlak steeds meer van gemeenten wordt verwacht. Dit betekent
dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Wij willen verantwoorde keuzes maken die
zich niet beperken tot deze dag of tot de verkiezingen van 19 maart 2014.
Het huidige college heeft bij de presentatie van de nu voorliggende begroting ervoor gekozen
om bij het nieuwe gemeentebestuur – na de verkiezingen van 19 maart 2014 – de afweging
neer te leggen hoe de meerjarige tekorten kunnen worden opgelost. Ik zal het college citeren:
“Het nieuwe gemeentebestuur staat volgend jaar voor de zware taak om op basis van een
nieuw coalitieprogramma en de actuele financiële situatie keuzes te maken, zodat voor 2015
en volgende jaren een sluitende begroting kan worden gepresenteerd”.
Voorzitter, het college heeft de begroting 2014 met kunst- en vliegwerk - op papier - sluitend
weten te maken. De begroting lijkt sluitend maar er zitten een aantal valkuilen in:
parkeergelden, WABO leges en de hondenbelasting verhogen zijn lapmiddelen maar geen
zekerheden. De opbrengsten van deze zaken lopen al jaren terug. Geen zekerheid aan de
opbrengstenkant geeft ook geen zekerheid voor een sluitende begroting. Tegelijkertijd stelt
hetzelfde college dat het haar echter niet is gelukt om een structureel sluitende begroting aan
te bieden waardoor er voor de jaren na 2014 nog aanmerkelijke tekorten worden voorzien.
Jammer dat het college deze keuze heeft gemaakt. Wij gebruiken bewust het woord ‘keuze’
omdat het college had kunnen anticiperen op de komende ontwikkelingen en bezuinigingen.
De 3 decentralisaties per 01-01-2015 (nieuwe WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) zullen
verregaande financiële consequenties hebben.
Het college kiest er nu dus voor om de bezuinigingsplannen over de verkiezingen heen te
tillen. Er wordt wel eens gezegd: “Regeren is vooruitzien”. Voor u is dit echter een manier om
de eigen verantwoordelijkheid nu te ontlopen en vooral de vingers nergens aan te branden zo
vlak voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij kiezen er echter voor om onze
verantwoordelijkheid wel te nemen en vooral in gezamenlijkheid te kijken naar structurele
oplossingen om de financiële positie van onze gemeente te verbeteren. Wij doen dan ook nu
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een oproep aan de diverse raadsfracties om over onze eigen schaduw heen te stappen, de
handen ineen te slaan en nog voor de verkiezingen bij elkaar te komen om de financiële
positie van onze mooie gemeente Weert te verbeteren!
Geacht college, kies voor de menselijke maat en zet de Weertenaar weer in zijn kracht. Er
wordt steeds meer van onze burgers verwacht. Gezamenlijk de schouders eronder en weer
zorg dragen voor elkaar. Landelijk wordt er al gesproken van de participatiesamenleving.
Tientallen jaren waren we gewend aan de luxe van de verzorgingsstaat, maar nu staat de
samenleving aan de vooravond van een wezenlijke verandering. Een verandering die op
papier klopt, maar die in de praktijk misschien nog voor problemen kan zorgen. Eerlijk
vertellen waarom er steeds meer van onze burgers wordt verwacht met minder financiële
middelen is de kern van het verhaal. Geen mooi weer spelen, maar onze verantwoordelijkheid
nemen!
We moeten leren om creatiever te denken en vernieuwende maatregelen durven te nemen.
Positief is de samenwerking die met andere gemeenten plaatsvindt. Creëer slimme
constructies, door bijvoorbeeld de samenwerking tussen (gemeentelijke) afdelingen beter af te
stemmen. Ga verspilling van gemeenschapsgeld tegen, door bijvoorbeeld maatschappelijke
functies in onze gebouwen te concentreren.
Het eerlijke verhaal is dat de tekorten alleen maar oplopen. Het wordt tijd om alle zaken
binnen de begroting weer eens tegen het licht te houden. Als wij de volgende coalitie, maar
vooral onze inwoners van Weert niet willen opzadelen met een lege portemonnee dan is het
nu tijd om maatregelen te nemen. Het is dan ook heel erg jammer dat wij de nieuwe
bezuinigingscatalogus nog niet hebben ontvangen. Willen we nog meer snijden in subsidies of
zaken die primair bij het welzijn van de inwoners van Weert horen? De PvdA Weert wil op
een verantwoorde manier omgang met het subsidiebeleid van de gemeente Weert.
Nadat we de begroting hebben doorgespit denken wij dat er een mogelijkheid is om een
substantiële en structurele bijdrage aan de begroting toe te voegen. Wij zijn niet voor
lastenverzwaring voor de inwoners van Weert maar vinden dat we creatief moeten nadenken
over mogelijke oplossingen. De PvdA Weert zal haar verantwoordelijkheid niet uit de weg
gaan.
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Tot slot:
De PvdA Weert wil haar waardering en dank uitspreken over de inzet en de ondersteuning
van het ambtelijk apparaat, de griffie, de bodes en de beveiliging. Zonder de rest tekort te
doen willen wij met name de dames van de bode-unit en de receptie speciaal in het zonnetje
zetten: zij zijn het representatieve gezicht van onze gemeente en vervullen deze taak op een
voortreffelijke manier. Daar zijn wij trots op!

Weert, 06-11-2013
PvdA fractie Weert
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