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Algemene Beschouwing bij begroting 2014.
De begroting is, evenals de voorjaarsnota, relatief beleidsarm. Dat kan te maken
hebben met de verkiezingen die in 2014 plaats gaan vinden.
Ook op financieel gebied is er weinig beleid en de werkelijke wil om de
financiële problemen die op ons af komen reeds nu aan te pakken ontbreekt.
Door enerzijds nog meer “lucht” uit de begroting te halen en anderzijds de
inkomsten te baseren op ongewisse resultaten wordt de begroting niet een stabiel
bestuurlijk instrument. Als dan ook nog de inkomsten vanuit het accres onzeker
zijn wordt de begroting nog minder stabiel en kunnen in 2014 gemakkelijk grote
tekorten ontstaan. De periodieke rapportages die dit jaar hun intrede hebben
gedaan zullen een goed instrument zijn om de begroting te monitoren.
Ontwikkelingen in het overhevelen van rijkstaken naar de gemeenten krijgt
langzaam maar zeker meer vorm. Samenwerking op regionaal niveau om de
overheveling gestalte te geven wordt dan ook meer dan noodzakelijk. Op steeds
meer terreinen gaan de Midden Limburgse gemeenten samenwerking aan. Een
ontwikkeling die niet gestopt kan en mag worden om de burger niet meer te
belasten dan nodig is maar zeker ook om meer specialisme in de gemeentelijke
organisaties mogelijk te maken is samenwerking een must.

Programma 1:
Benchmarkonderzoek:
In de onlangs in de commissie AZ en RO gepresenteerde ontwikkelingen
rondom de WABO maken duidelijk dat de gemeentelijke organisatie toe is aan
het “Lean” maken van de werkprocessen. Het “Lean” maken van de processen
betekent ook dat er meer samengewerkt moet worden tussen de verschillende
afdelingen. Met een goede ICT upgrading moet dit kunnen leiden tot een nog
groter succes van FLOW.
Op pagina 33 wordt heel kort aangegeven dat in het project mGBA samen
gewerkt wordt met verschillende Midden-Limburgse gemeenten. Ook andere
samenwerkingsprojecten tussen deze gemeenten hebben reeds hun voordelen
opgeleverd. Het college moet dan ook inzetten op maximale samenwerking
zodat specialistische kennis en kunde gedeeld kan worden.
Voorlopig voor het laatst wordt er in 2014 € 250.000 uitgetrokken voor
veiligheidsprojecten. Het is moeilijk precies aan te geven wat het effect van de
inzet van deze middelen is geweest. Een deugdelijke analyse hieromtrent in het
tweede kwartaal van 2014 is wenselijk.
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Programma 2 Werk en Economie
In deze economisch moeilijke tijd is het een mooie ambitie om een beter
vestigingsklimaat voor bedrijven, en daarmee werkgelegenheid, te creëren. Met
name Kampershoek 2.0 moet daarbij een trekkende rol gaan vervullen. Te hopen
valt dat het reeds ingezette beleid in 2014 haar eerste successen kent. Van
eenieder, en dus ook van deze Raad, zal dan ook maximale ondersteuning van
dit beleid verwacht mogen worden.
Ten aanzien van verbeteren van de toeristische recreatieve mogelijkheden zijn er
de afgelopen jaren amendementen en moties ingediend. Te denken valt aan het
project POI en verkoop van bermen in het Kempen~Broek waardoor geld
beschikbaar komt voor nieuwe recreatieve infrastructuur en promotie. Het is
beschamend wat het college met deze voorstellen van uit de raad gedaan heeft.
De aan dit onderwerp besteedde woorden in de begroting verworden hiermee tot
holle frases.
Ten aanzien van binnenstad zijn er ook hier de gebruikelijke teksten als
versterken van de binnenstad door promotie etc. Gelet op het al jaren dalende
bezoekersaantal kunnen vraagtekens gezet worden bij de effectiviteit van de
genomen maatregelen. In een onlangs gepubliceerd artikel over de ontwikkeling
van binnensteden in Oost Gelderland/Overijssel werden onder meer Apeldoorn
en Deventer met elkaar vergeleken. (zie Atlasvoorgemeenten.nl) Ondanks dat
Apeldoorn 40.000 inwoners meer heeft dan Deventer bleek de toekomst van de
Deventer binnenstad er veel rooskleuriger uit te zien dan die van Apeldoorn. De
reden daartoe was de beleefbaarheid van de Deventer binnenstad. Uit eigen
ervaring is het inderdaad zo dat de Deventer binnenstad vele malen beter
aanvoelt dan die van Apeldoorn. Om de Weerter binnenstad verder te
ontwikkelen zal een onderzoek naar de beleefbaarheid en vervolgens passende
maatregelen voorstellen effectiever zijn dan steeds maar weer nog meer van
hetzelfde doen.
Programma 3 Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur
Het college wil in Weert gezonde en vitale verenigingen op het gebied van de
sport en cultuur. In de afgelopen jaren is het beleid geweest dat met name
tennis- en voetbalclubs zodanig gaan samenwerken dat er gezonde en vitale
verenigingen ontstaan. Dit beleid moet gezien worden als niet succesvol en
verdient heroverweging.
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Programma 5: Wonen
Dit jaar zijn de eerste welstandsvrij gebieden aangewezen. Evenals bij de
invoering van de vergunningsvrije bouwwerken zal er, in een
gewenningsperiode, discussie ontstaan over wat wel en wat niet toegestaan is.
Uiteindelijk zijn het meestal de burgers die teleurgesteld achterblijven. Waarom
wordt er niet een loket geopend waar mensen, tegen vergoeding van de
gemaakte kosten, hun plannen kunnen laten toetsen zodat teleurstellingen
voorkomen worden.
Onze gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door afdelingsgericht werken.
Als voorbeeld kan genoemd worden de moties die vroegen de raad inzicht te
geven in de vastgoedpositie van de gemeente Weert. Kennelijk moeten de
gevraagde gegevens vanuit verschillende afdelingen en programma’s gehaald
worden hetgeen vertraging (van nu 2 jaar) en de nodige fouten (50 panden
vergeten) oplevert. Gemeenten in Nederland zijn gezamenlijk de grootste
vastgoedeigenaren en beheren daarbij voor vele miljarden. Dat geldt ook voor
Weert met een geschat vastgoedvermogen tussen de 150 en 200 miljoen en in
Midden-Limburg is dat niet anders. Beheer van alle vastgoed door één afdeling,
zoals bij het parkeerbedrijf, zal veel voordelen opleveren. Niet alleen in
vastgoedreserves door het afstoten van onnodig vastgoed maar vooral ook in de
onderhouds- en exploitatiekosten. 1% rendementsverbetering op het vastgoed
levert al snel 1,5 à 2 miljoen euro op. Daarmee kan een flinke afdeling vastgoed
draaiende gehouden kan worden. Het meerdere rendement komt ten goede aan
de algemene middelen. Ook hier kan samenwerking binnen de regio erg veel
rendement gescoord worden.

Programma 6: Stedelijk Beheer en Mobiliteit:
In programma 6 wordt gesproken over bevorderen van het fietsgebruik. Dan zal
het toestaan van fietsen in de binnenstad ook heroverwogen moeten worden.
Slimme fietsroutes door de binnenstad en daarbij horende fietsenstallingen
zullen het resultaat moeten zijn.
Programma 7 Financiën en Personeel
Een compliment verdient het college met de wijze waarop zij het project FLOW
heeft gemanaged. Veel van de medewerkers voor wie geen plaats is in de
nieuwe organisatie zijn op een goede plaats elders terecht gekomen. Voor
diegene die dat nog niet gelukt is, is het persoonlijke drama groot echter zij
worden hierin prima bijgestaan. Weliswaar heeft het project, nog, niet de
bijdrage geleverd die voorspelt is maar de bijdrage aan de begroting is meer dan
substantieel.
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Het PIO project waarbij jonge werklozen ingezet worden in gemeentelijke
processen om werkervaring op te doen is op zich een heel goede ontwikkeling.
Op deze manier komen jongeren sneller aan regulier werk. Een keerzijde kan
zijn dat regulier werk door deze PIO 's uitgevoerd gaat worden en dat kan niet
de bedoeling zijn. De PIO’s verworden dan tot uiterst goedkope arbeidskrachten.
Als dit toch het geval is moet de gemeente deze PIO’s een tijdelijk contract
aanbieden.
Het college stelt dat er geen lastenverzwaring is voor de Weerter Burgers. Dit is
een op zijn minst misleidende voorstelling van zaken. De voordelen van de
nieuwe afvalcontracten worden namelijk gelijkelijk verdeeld over de burgers.
De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel en is in die zin te
vergelijken met de OZB. Verhoging van de hondenbelasting legt dus een
selectieve lastenverhoging op. Een belasting overigens waarbij het aantal
kwijtscheldingen explosief stijgt. Een lastenverhoging voor alle Weerternaren
middels verhoging van de OZB zou niet alleen eerlijker zijn maar ook minder
kwijtscheldingsprocedures opleveren.
Het achterwege laten van een verhoging van de OZB toont niet het lef van het
college om de financiën op langer termijn gezond te maken. Een OZB verhoging
gelijk van 2.75% (= € 4,25 per Weerternaar per jaar) met als bestemming
nieuwe majeure projecten of nieuw beleid is niet alleen wenselijk maar ook
eerlijker ten opzichte van de hondenbezitters.
Er kunnen vragen gesteld worden bij de dekkingsplannen van deze coalitie. Ik
ben daar bij de hondenbelasting al enigszins op ingegaan. Ook als u de
parkeertarieven verder opschroeft is het maar de vraag of dat deze verhoging in
de begroting gerealiseerd zal worden gelet op de al jaren dalende
parkeermomenten en de opening in 2014 van twee nieuwe parkeergarages met
de daarbij horende exploitatielasten. Daarentegen staat dat de uitgaven die
gedekt worden door deze verhoging wel gedaan zullen worden.
Tot slot wil de fractie van de Loo, mede namens de steunfractie, alle
medewerkers van de gemeente Weert bedanken voor hun inzet in het afgelopen
jaar.
Henk van de Loo
Fractievoorzitter.

5
Algemene Beschouwingen bij begroting 2014

