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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Fractie VVD in de gemeenteraad van Weert

Weert, 6 november 2013

Beschouwing op de begroting 2014

Inleiding. 

Vandaag behandelt deze raad in deze samenstelling voor de laatste maal de begroting 

van deze raadsperiode 2010-2014. Deze raadsperiode zit er bijna op en de gemeente-

raadverkiezingen staan voor de spreekwoordelijke deur.

Als de VVD fractie kijkt naar het behaalde resultaat in deze raadsperiode dan is zij niet 

ontevreden.

Een paar resultaten willen wij toch noemen:

• Geen lastenverzwaring voor burgers

• Realisatie van Stationsstraat, Poort van Limburg en Kern Stramproy

• Komst van distributiecentrum Lidl met voor ongeveer 250 man werkgelegenheid

• Start met achteraf betaald parkeren

• Evenementenbeleid- en horecabeleidsplan, een geweldige Koninginnedag

• Weert sportstad en groenste stad et cetera.

Er is natuurlijk veel meer om op te noemen: bijvoorbeeld dat ondanks de recessie de fi-

nanciën ook voor 2014 weer op orde zijn. 

De fractie spreekt dan ook haar waardering uit over de zorgvuldige samenstelling van 

deze begroting en dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Het is gelukt met een sluitende begroting te komen en de VVD heeft daarvoor vanzelf 

veel waardering.

Financiële positie. 

Het is ook goed te constateren dat bij het samenstellen van de begroting nog eens heel 

goed is gekeken naar de ontwikkeling van de werkelijke kosten in de afgelopen jaren. Dit 

heeft geleid tot een  aanzienlijke verlaging van de beïnvloedbare kosten.

De meerjarige keuzes zal de nieuwe raad voor haar rekening moeten nemen.

De besparing als gevolg van de FLOW is niet uitgekomen op het gestelde verwachte bedrag. 

De fractie legt zich daar niet bij neer en verwacht actie van de nieuwe raad. 

De grote onzekere factor is en blijft “Den Haag” hoewel het akkoord dat nu met de meest 



geliefde oppositiepartijen (dixit Dijsselbloem.) is gesloten hopelijk snel duidelijkheid verschaft.  

De fractie van de VVD realiseert zich dat er nog veel op de gemeente gaat afkomen, 

waardoor ook een volgende raad alle zeilen moet bijzetten om met “tegenwind vooruit” 

nieuw beleid durven te maken. Echter het streven naar een sluitende begroting moet het 

doel zijn. 

De VVD fractie is van mening dat de bezuinigingscatalogus opnieuw uit de kast gehaald 

moet worden. De fractie ziet nog voldoende mogelijkheden daartoe. Ook zal de volgende 

raad scherpere keuzes moeten maken. Burgers en verenigingen zullen meer zelf moeten 

gaan doen. De rol van de gemeente is enkel die van een slimme verbinder tussen burger 

en professionele organisaties, zodat de burger in staat wordt gesteld zelf het een en an-

der te organiseren. (Participatiesamenleving.)  

Programmaplan 1. Algemeen bestuur

Het is enerzijds eerlijk en ontwapenend, maar anderzijds schokkend om te lezen dat op 

basis van de nulmeting in 2010 er slechts vooruitgang in de dienstverlening is te consta-

teren bij de balie en dat de rest of gelijk is aan of daalt t.o.v. 2010. Dat e-mails of brieven 

beantwoorden een probleem is, is schokkend. Met deze kennis hebben wij grote zorgen 

over de verhuizing naar het nieuwe stadhuis. Het streven naar een betere dienstverlening 

is ingezet om de overgang soepel te doen verlopen. 

Veiligheid Boa’s

De medewerkers van Toezicht en Handhaving werken voor een schone hele en veilige 

openbare ruimte. Zij signaleren, controleren en handhaven op overlast in de openbare 

ruimte binnen de doelstelling schoon, heel en veilig. Kortweg kleine ergernissen.

De VVD fractie hecht daar dan ook veel waarde aan en vindt het van belang dat jaar-

lijks door gemeente (politie) opnieuw wordt vastgesteld waarop zij zich richten; concrete 

speerpunten waaraan een deel van de inzetbare uren moet worden besteed. Niet zomaar 

op straat lopen maar er zijn op de juiste momenten en plekken die de meeste aandacht 

behoeven.

Programma 2. Werk en Economie

Versterk het centrum.

Naast stadspromotie zal er meer moeten worden ingezet op een betere samenwerking 

tussen ondernemers en vastgoedeigenaren onderling en de gemeente. Doel van deze 

samenwerking moet zijn: een eenduidige promotie van Weert en haar binnenstad, het 

opzetten van gezamenlijke acties en het vergroten van de verblijfsduur van de bezoe-

kers. Door het bundelen van de financiële middelen kan er een krachtiger promotiebeleid 

worden uitgevoerd. De VVD is van mening dat het centrummanagement meer met de 

uitvoering van het beleid bezig moet zijn. Daartoe moet het centrummanagement dan 

ook in de gelegenheid gesteld worden. Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente 

moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen en komen tot een gezamenlijke visie.



Naast promotie van de binnenstad is een goede infrastructuur van groot belang. Niet 

alleen bereikbaarheid en parkeren zijn essentieel en noodzakelijk, maar ook de digitale in-

frastructuur. Een openbaar WIFI netwerk biedt vele mogelijkheden voor de ondernemers, 

winkeliers en horeca. De nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in aanmerking nemend, 

zoals het openzetten van de Ziggo routers en de prijsverlagingen van de afgelopen maan-

den, denken we dat de kosten voor het opzetten van een WIFI netwerk in de binnenstad  

nu op een dergelijk niveau zijn gekomen dat een heroverweging noodzakelijk is. Hiervoor 

zal de VVD een motie indienen.

Programma 3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur

(Voorbereidend) Beroepsonderwijs.

In deze raadsperiode is door middel van een artikel 40 brief het uitdrukkelijke verzoek 

gedaan aan wethouder Coolen om te onderzoeken of de initiatieven voor een MBO of 

eventueel HBO - zorgopleiding in samenwerking het St-Jansgasthuis /Gilde en project-

ontwikkelaar - zouden kunnen worden opgepakt. Tot op heden is het akelig stil geworden 

rond dit onderwerp, terwijl de kansen groot zijn. In deze paragraaf wordt er wederom 

niets over gemeld. Graag een reactie van de zijde van het college. 

Sport. 

Van de bijdragen in de investeringen door sportverenigingen in hun clubaccommoda-

ties door middel van het verlenen van 25% subsidie kan alleen sprake zijn indien hier de 

voorwaarden aan wordt verbonden dat indien er sprake is van een clubaccommodatie 

van een vereniging die op dit moment en in de toekomst geen groei meer kent deze zal 

moeten samenwerken met een andere vereniging/instantie; anders kan deze subsidie 

niet verstrekt worden. Deze regel moet als middel worden ingezet om verenigingen te 

stimuleren tot clustering te besluiten.

Cultuur 

De begroting 2014 spreekt over “een rijk cultureel leven”. Bij een passend aanbod kunst 

en cultuur heeft de fractie van de VVD haar twijfels. Hoe strookt dit met betrekking tot de 

invulling van Beekstraatkwartier? Hoeveel mogelijkheden en onmogelijkheden moeten 

nog onderzocht worden om te komen tot een heldere visie c.q. beleid? 

Heeft dit alles nog de nodige realiteitszin? De discussie over erfgoedhuis en cultuurspoor 

leidt tot verwarring. Het is tijd voor herbezinning en het maken van realistische keuzes. 

Het klakkeloos alles onderschuiven onder cultuur is onbetaalbaar. De VVD verwacht een 

heldere visie.  

Programmaplan 4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid.

De gemeente Weert staat voor een grote uitdaging om de ingrijpende stelselherzienin-

gen binnen het sociale domein uit te voeren. Behalve de overheveling van de functie-

begeleiding uit de AWBZ en de hervormingen van de jeugdzorg, vindt er ook nog een 



hervorming plaats in het kader van het sociale zekerheidsstelsel, middels invoering van 

de participatiewet. De fractie heeft veel vertrouwen in de uitvoering daarvan door de 

gemeente. 

Op initiatief van de VVD is agenda 22 ingevoerd en wordt deze ambtelijk voorbereid. De 

VVD fractie verwacht dat dit beleid ook in de volgende raadsperiode concentieus wordt 

voorgezet. 

Het structureel inbedden van stadpromotie (city marketing) in het gemeentelijk commu-

nicatiebeleid zou een dramatische fout zijn. Communicatie en marketing zijn aan elkaar 

verwante onderwerpen, maar het zijn toch beslist twee verschillende vakgebieden. Als 

we als gemeente nog niet eens in staat zijn onze loyaliteitscommunicatie (brieven, e-mail, 

website etc.) fatsoenlijk te organiseren; als we met regelmaat onhandig communiceren 

met pers en burgers; gefragmenteerd omgaan met onze uitingen naar de burger en ie-

dere lijn daarin ontbreekt, blijf dan a.u.b. af van city marketing. Marketing is sowieso  iets 

waar gemeentes af moeten blijven, aangezien die kennis niet in huis is. Communicatie en 

marketing outsourcen is de enige verstandige beslissing.

Programma 5.  Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Door de maatregelen die er in de afgelopen maanden zijn genomen, is er een betere 

afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt gekomen. De ambities zijn realis-

tisch. De VVD is van mening dat we oog moeten blijven houden voor de woonkwaliteit. 

Renovatie van oude woningen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, moet ge-

stimuleerd worden. Isolatie, duurzaamheid en wooncomfort zijn voorwaarden van reno-

vatie. Naast renovatie moet het mogelijk zijn, waar noodzakelijk, om te kiezen voor nieuw 

voor oud. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn wanneer renovatie duurder is dan 

vervangende nieuwbouw. Het slopen van oude, niet duurzame woningen biedt tevens de 

mogelijkheid om het woonaanbod beter af te stemmen op de eisen van deze tijd. Er kan 

en moet rekening worden gehouden met de demografische ontwikkelingen. We denken 

hierbij aan meer grondgebonden woningen in plaats van appartementen. 

Programma 6. Stedelijk beheer en mobiliteit

Weert de groenste stad is een parel met een goed onderhouden wegennet. Waar nodig 

wordt onderhoud gepleegd . Toch stoort het de VVD dat op de plaatsen waar verzamel 

containers staan de omgeving  ernstig wordt aangetast. De oorzaak ligt rechtstreeks bij 

onze inwoners. Inzetten op mentaliteitsverandering heeft de voorkeur boven handha-

vend optreden. Een taak hiervoor ligt ook bij de wijk- en dorpsraden. Een schone wijk 

verhoogt het veiligheidsgevoel.  

Het parkeerbedrijf

De VVD is van mening dat het parkeerbedrijf klant- en marktgericht moet opereren. Het 

beleid moet er op gericht zijn om langparkeren zoveel mogelijk in de parkeergarages 

te laten plaatsvinden. Langs de singels en op de parkeerdekken moet het kort parkeren 

worden bevorderd: Maximaal een uur. Dit kunnen we bereiken door het parkeren langs 



de singels en op de parkeerdekken duurder te maken. Door dit beleid uit te voeren zal de 

exploitatie van de parkeergarages verbeteren. Ook vinden wij dat er weer een dagtarief 

moet worden ingevoerd. Uiteraard moet in onze ogen het dagtarief alleen gelden voor 

de parkeergarages. (motie)

De A2

De VVD roept het college op om richting Den Haag een intensieve lobby op te zetten om 

de A2 zowel in noordelijke als in zuidelijke richting tussen Eindhoven en Weert minimaal 

te voorzien van 2 x 3 rijstroken  . 

Meer fietsgebruik

Het college stimuleert het fietsgebruik. Daar is de VVD het volledig mee eens. De kwaliteit 

van de fietspaden is goed. In dit kader vraagt de VVD aandacht voor de fietsveiligheid 

op de Maaseikerweg ter hoogte van de spoortunnel. Het hoogspoor werd in 1914, dus 

honderd jaar geleden, aangelegd. In het tweede decennium van de 20ste eeuw voldeed 

de smalle doorgang nog omdat het verkeersaanbod gering was. Kijken we nu naar het 

verkeersaanbod op de Maaseikerweg, dan moeten we constateren dat deze weg bijzon-

der druk is. Met name ‘s ochtends en ‘s middags voor en na schooltijd. Door de krappe 

doorgang bij het spoor komt de veiligheid van de fietsers in het gedrang. Deze tunnel 

past niet meer bij deze tijd. De VVD is van mening dat er een aparte fietstunnel naast de 

huidige spoortunnel moet komen. ( Motie)

Nawoord

De fractie van de VVD heeft bij haar beschouwing op de begroting voor het jaar 2014 de 

nieuw te vormen gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders niet voor 

de voeten willen lopen. De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W zullen 

uitgaande van de bestaande situatie hun handenvol hebben om een goed financieel be-

leid te kunnen voeren.

De bezuinigingen die ook de gemeente treffen past in een terugtredende overheid. Slim-

me keuzes en verbindingen moeten worden gemaakt; evenals een discussie over de 

kerntaken van de gemeente. 

Participatie en ontzorgen worden sleutelbegrippen. Het zal iedere duidelijk zijn dat de 

Weerternaar tijdig in deze veranderde maatschappij moet worden meegenomen.  

Laten we niet somberen. 2014 wordt vanwege 600 jaar Weert ook een feestelijk jaar. Daar-

naast laat ook de economische situatie inmiddels een pril begin van herstel zien. Weert is 

en blijft een krachtige centrumgemeente die potentie om te groeien en te bloeien. De 

VVD gaat daar voor.


