Beschouwingen Begroting Weert 2014

Beschouwingen van Weert Lokaal op de begroting 2014
Voor ons ligt de begroting 2014. De laatste begroting van het
coalitieprogramma ‘Met tegenwind, toch vooruit!’. Kijkende naar de
uitkomsten kan vastgesteld worden dat het weer gelukt is om de begroting
sluitend te maken. Een huzarenstuk. Alles is uit de kast gehaald om dat
voor elkaar te krijgen. De opbrengst van de parkeertarieven is daar een goed
voorbeeld van. Deze wordt in de ogen van Weert Lokaal te optimistisch
begroot.
We kunnen als coalitie en als raad ontzettend blij zijn dat we meteen na het
aantreden van dit college begonnen zijn met de uitwerking van FLOW. De
doelstelling is weliswaar nog niet helemaal behaald, maar mede door het
FLOW-traject is het gelukt om deze begroting sluitend te krijgen.
We hebben als gemeente de afgelopen jaren ook bezuinigd op voorzieningen
voor inwoners. Wat Weert Lokaal betreft is het vlees van de botten! Tegen die
achtergrond lijkt het Weert Lokaal zinvol om te ‘sparen’ voor komende,
tijden, waarin er nog veel op het bordje van de gemeente terecht gaat komen.
Dit betekent dat verhoging van de OZB wel eens onvermijdelijk kan zijn.
Door de teruggave van de afvalstoffenheffing in 2014 zijn inwoners van Weert
onder de streep gelukkig niet meer kwijt aan de gemeente dan in voorgaande
jaren. Goed rentmeesterschap want je spaart als gemeente ook voor de
tekorten van de toekomst!
Weert Lokaal is blij dat door een vernieuwde aanpak een begin is gemaakt
met het beter in de markt zetten van bedrijfsterreinen. Door differentiatie in
de prijs van bouwkavels krijgt de verkoop ervan hopelijk een impuls. Willen
we het huidige voorzieningenniveau van Weert handhaven, dan moet Weert
aantrekkelijk blijven voor investeerders en mensen die er willen komen
wonen.
Weert Lokaal wil hier nogmaals zijn waardering uitspreken voor het goede
voorwerk dat verricht is om de gevolgen van het overhevelen van jeugdwerk
naar gemeentelijk niveau voor te bereiden.
Weert Lokaal vindt de intensivering van de regionale samenwerking een
goede zaak. Dit zal de centrumfunctie van Weert alleen maar versterken. Wat
ons betreft houdt deze centrumfunctie door de centrale ligging niet op bij
land- of provinciegrenzen. 2014 wordt een feestjaar, want dan viert Weert
600 jaar stad! Het is een unieke gelegenheid om door allerlei festiviteiten die
voor het hele jaar op het programma staan de stad Weert en alles wat Weert
te bieden heeft onder de aandacht te brengen en te promoten.

In onderstaand document zullen per programmalijn enkele, voor Weert
Lokaal belangrijke, onderwerpen genoemd worden. Deze zullen hier en daar
worden ondersteund door moties en amendementen, die nuancering in het
voorgestelde beleid aanbrengen.
Verder willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand
komen van deze begroting van harte bedanken. Verder willen wij ook de
inwoners van Weert bedanken voor hun geduld en voor hun geleverde input.

Programma 2:
Weert Lokaal vindt dat we op de goede weg zijn met de acties om onze regio
qua toerisme te promoten. Maar er moet meer gebeuren. In dit kader vragen
we nogmaals uw aandacht voor het ombouwen van de industriehaven in een
passantenhaven. Deze kan dan dienen als waterpoort van Kempenbroek en
de ‘ÍJzeren Man’ . Weert Lokaal is van mening dat het toeristisch potentieel
van Kempenbroek nog beter benut kan worden. Eerder hebben wij een
amendement ingediend ten aanzien van de POI (Points of Interests). Hoe
staat het met dit project?
Minister Henk Kamp (Economische Zaken!) heeft zich diverse malen in het
openbaar uitgesproken betreffende mogelijke grote economische voordelen
voor Nederland bij het winnen van schaliegas. Zover bij ons bekend is een
opsporingsvergunning door Hutton Energy aangevraagd voor proefboringen.
Voor het aanleggen van een boorlocatie is een omgevingsvergunning vereist.
De gemeente is in deze het bevoegd gezag. ‘In het gebied waarin Weert is
gelegen, zal op een beperkt aantal plaatsen te zijner tijd een proefboring
worden gedaan’, kan men lezen in een memo van november 2011. De
winning is omstreden door allerlei bijeffecten.
WEERT Lokaal is dan ook geen voorstander van het boren naar schaliegas
en de daarbij horende risico’s. Wij stellen uw raad dan ook voor om de
gemeente Weert tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente uit te roepen
middels een motie.
Motie; schaliegasvrije gemeente

Programmalijn 3:

Weert Lokaal vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau dat Weert op
dit moment heeft in ieder geval gehandhaafd kan worden. Professionele
instellingen, verenigingen (cultuur, welzijn en sport) en scholen horen bij het
voorzieningenniveau van de stad en dragen bij aan de leefbaarheid binnen
onze stad. Een voorbeeld van de bijdrage van cultuur aan onze stad was in
2013 de maand september: Achtereenvolgens bezochten duizenden, zelfs
tienduizenden mensen onze stad voor geweldige evenementen als de Open
Monumenten Dag, het Cultureel Lint en de jaarlijkse stadskermis. Weert
Lokaal wil haar waardering uitspreken voor deze culturele initiatieven!
WEERT Lokaal wil verder aandacht blijven schenken aan de herbestemming
van religieus en cultureel erfgoed.
Weert op het sportjournaal is het Weert, waarin basketbal, volleybal en
tennis genoemd worden op topniveau. Daarnaast zijn we, mede door het
hoge percentage sportende inwoners, sportstad van het jaar geworden. Weert
Lokaal wil dit hoge niveau op het gebied van sportdeelname, graag op peil
houden, zowel voor topsport als voor de breedtesport. Weert Lokaal is het
dan ook eens met het voorstel van het college de subsidies voor topsport te
verhogen. Stimulatie van de breedtesport door combinatiefunctionarissen
kan ook rekenen op steun van Weert Lokaal.
Perron C, Techniek Lab en Dag van de Dialoog zijn voorbeelden van
initiatieven vanuit de samenleving die Weert Lokaal graag ondersteunt.
Programma 4
Vanuit de landelijke overheid komt er vanaf 1 januari 2015 veel terecht op
het bordje van de gemeenten. Op lokaal niveau dienen tijdig adequate keuzes
gemaakt te worden om de drie decentralisaties op te vangen. Keuzes op
organisatorisch vlak worden moeilijk ook omdat nog niet bekend is welke
budgetten de gemeente Weert zal gaan ontvangen van het Rijk. De kanteling
staat ook voor “meer zelf doen” en grote bezuinigingen in de huishoudelijke
hulp en persoonlijke begeleiding. Veel zal opgepakt moeten gaan worden
door vrijwilligers en familie. Welzijns- en zorgorganisaties zijn inmiddels aan
zet om netwerken rondom bijvoorbeeld senioren of gehandicapten in kaart te
brengen.
WEERT Lokaal vindt het in het kader van deze kanteling zeer belangrijk om
initiatieven vanuit de samenleving mbt zorg en activiteiten voor ouderen en
gehandicapten te ondersteunen. Dit kan onder andere in verenigingsverband
of vanuit wijken. Initiatieven vanuit de gemeenschap dienen gewaardeerd te
worden en een kans te krijgen, ook als zij niet in eerste instantie met de
bestaande welzijnsinstellingen verbonden zijn.

Met name ouderen zullen in de toekomst meer dan eerst op hun eigen kracht
aangesproken worden. Mobiliteit is voor deze doelgroep van groot belang.
Steeds vaker bereiken ons klachten en of berichten dat de trottoirs (na
aanleg glasvezel of gebrek aan ruimen van bladeren) als onveilig of zelfs als
barrière worden gezien. Wat WEERT Lokaal betreft is dit een gemeentelijke
verantwoordelijkheid en een eerste voorwaarde om participatie en
zelfredzaamheid voor deze doelgroep te behouden of te stimuleren. Indien
nodig zal er rondom woon-concentraties van ouderen en gehandicapten
extra ingezet moeten worden op veiligheid en begaanbaarheid. Dit betreft
zowel in de wijken als in de binnenstad waarbij de niet- zorginstellingen
waar veel senioren wonen ook meegenomen worden. We doelen hier op o.a.
Maastrichterstraat, Leekushofstraat, Spoorzicht enz.
Motie; begaanbare openbare loop- en fietsroutes voor ouderen en
gehandicapten
We complimenteren het college met de resultaten van het onderzoek m.b.t.
het minimabeleid. Het onderzoek dat heeft plaatsgevonden toont aan dat
Weert op een goede manier omgaat met haar minima ten opzichte van
andere gemeenten. Aandacht blijft echter vereist om het aantal
bijstandgerechtigden niet meer dan nodig te laten oplopen. Nog steeds zijn
we van mening dat preventie hier de beste methode is hoewel het Rijk steeds
meer inzet op handhaving en maatregelen achteraf. De post dubieuze
debiteuren Sociale zaken (blz.147) is gestaag gegroeid en we vragen ons af of
de begroting, die een daling voorziet van 100.00 euro wel realistisch is.
Reeds geruime tijd is een groot gedeelte van de re-integratie van
bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten ondergebracht bij Risse,
Werk.kom. WEERT Lokaal heeft in het verleden sterk ingezet op de
zogenaamde leerwerktrajecten. We zijn benieuwd naar de evaluatie van deze
trajecten. Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn daadwerkelijk uitgestroomd
naar een reguliere baan? Kunt u ons al iets meer vertellen over de behaalde
resultaten rondom de bestrijding van jeugdwerkeloosheid?
WEERT Lokaal maakt zich zorgen om de mensen die géén recht hebben op
bijstand of re-integratietrajecten omdat ze in het bezit zijn van een al dan
niet verkoopbare woning. Deze mensen zijn niet in beeld bij de gemeente en
dreigen in sommige situaties af te glijden naar een bijstandssituatie. WEERT
Lokaal is van mening dat er geld vrijgemaakt moet worden om ook deze
doelgroep te helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan.
Amendement: niet uitkeringsgerechtigde mensen zonder werk.
In de afgelopen commissie- en raadsvergadering hebben we ons al
uitgesproken over de opzet en het visiedocument aangaande de

decentralisatie van jeugdzorg. Op 14 november is er een nieuwe
voorlichtingsavond over het concrete beleidsplan. Tot zover zijn we van
mening dat we goed als gemeente Weert goed in kaart hebben gebracht om
welke mensen het gaat en waar we naar toe gaan. De doelgroep is erg breed
en we willen nog steeds uitgaan van een verbetering ten opzicht van de
bestaande jeugdwet. We zullen dit kritisch en met aandacht volgen.

Programmalijn 5:
Weert is verkozen als Groenste stad van Europa. Enorme inzet van het
ambtelijk apparaat maar ook van partners uit het veld hebben hier aan
bijgedragen. Weert Lokaal is van mening dat we onze titels promotioneel
moeten uitdragen! Verder zijn we van mening dat we het komend jaar niet
voor de beste, groenste of leukste titel moeten willen gaan. We hebben even
genoeg gewonnen en de geloofwaardigheid van alle titels moet niet worden
aangetast.
Weert Lokaal is blij dat de duurzaamheidscoördinator een ambitieus plan
heeft gelanceerd. Bij elk raadsvoorstel dient een duurzaamheidsparagraaf te
komen en er worden verbindingen tussen verschillende groeperingen en
beleidsterreinen gemaakt. Super! Dat er slechts 10.000 euro is opgenomen
in de begroting 2014 vinden wij jammer maar we gaan er vanuit dat de
financiering met betrekking tot de duurzaamheidsagenda een groeimodel
volgt.

Programma 6 Stedelijk beheer en mobiliteit
Weert Lokaal vindt bereikbaarheid van onze stad en onze bedrijventerreinen
van groot belang. In het kader van deze bereikbaarheid (via weg, water en
spoor) willen we aandacht schenken aan een treinverbinding naar Hamont
en verbetering van de bereikbaarheid via de A2 van- en naar Eindhoven.
Positief voor de doorstroming vinden is het gerealiseerde project rondom de
turborotonde en de Groene Golf nabij de ringbaan Noord. Voor wat betreft de
N280 blijven wij achter onze mening staan; de financiële afhandeling zal door
de Provincie moeten geschieden. Wij wachten een voorstel over de
Westtangent af.
Bijzondere aandacht vragen wij voor de verkeersafwikkeling van de
Maaspoort. De problemen worden hoe langer hoe groter. Er zijn drukke
parkeerterreinen met in- en uitritten die tegenover elkaar liggen. Het verkeer
loopt telkens weer vast en dit zorgt voor gevaarlijke en onwenselijke
situaties.

Op andere verkeersproblemen zoals op de Maaseikerweg en de Graafschap
Hornelaankomen wij terug in commissieverband.
In het kader van “stedelijk beheer” vragen wij ons af hoe het staat met het
“Voortuinen-project”. Met name doelen wij op de Charlotte van
Bourbonstraat, Anna van Burenstraat en de Albertine Agnesstraat.
Het goedgekeurde bomenbeleidsplan is een goede basis voor een verdere
uitwerking van het streven “Weert, stad in het groen”.In het kader van de
verkiezing tot Groenste stad van Europa en Weert600 wil Weert Lokaal de
belevingswaarde van de binnenstad verhogen. De uitstraling van de
winkelstraten in centrumgemeente Weert kan beter! Laten we gezamenlijk
een begin maken in het jaar 2014, het jaar waarin we vele bezoekers mogen
verwelkomen!
Amendement aankleding binnenstad
Tot slot willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de
totstandkoming van de begroting. Verder willen we ook de inwoners van
Weert bedanken voor hun geduld en hun geleverde input.
Namens de fractie van Weert Lokaal
Leon Kusters

