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4. Programmaplan

Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en
veiligheid
Portefeuillehouders: J. Heijmans, H. Litjens, H. Coolen, J. Cardinaal

Visie
Weert, stad in en voor de regio. Weert is een sterke centrumgemeente, waar het goed toeven
is voor iedereen, zowel op het gebied van wonen, werken en recreëren als op het gebied van
voorzieningen. Daarbij hoort ook dat wij een veilige gemeente willen zijn en blijven. Verder zijn
wij klantgericht en staan wij voor een professionele dienstverlening, zowel telefonisch, schriftelijk en digitaal als in persoonlijke contacten aan de balie.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?

Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

1. Goede gemeentelijke prestaties

Nader te bepalen op
basis van nieuw
benchmarkonderzoek

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

90% tevredenheid
over dienstverlening
aan de balie en over
telefonische, digitale
en schriftelijke
dienstverlening

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10%
minder geweldsincidenten
95% ervaart nooit
of soms overlast
van kleine ergernissen en 95% voelt
zich nooit of soms
onveilig
Van repressie naar
preventie: 20%
minder uitrukken
van de brandweer
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Wat doen we er voor?
1. Goede gemeentelijke prestaties

Nader te bepalen op basis van nieuw
benchmarkonderzoek
Geen beleidswijzigingen
2. Hogere kwaliteit dienstverlening
90% tevredenheid over dienstverlening
aan de balie en over telefonische, digitale
en schriftelijke dienstverlening
In de begroting is opgenomen, dat we zorgen
voor een goed werkende en steeds uitgebreidere
persoonlijke internetpagina (Mijn Weert).
De gemeente Weert heeft de afgelopen jaren
tijd en geld geïnvesteerd om te komen tot
deze persoonlijke internetpagina MijnWeert.
Inmiddels hebben de mogelijkheden zich
(landelijk) verder ontwikkeld en is het voor
gemeenten mogelijk aan te sluiten op
MijnOverheid Lopende Zaken (één van de
verplichte bouwstenen binnen Operatie NUP,
nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid).
Dit betekent dat het leggen van een koppeling
met MijnOverheid technisch mogelijk is en
dat de gemeente Weert zelf geen beheer
hoeft uit te voeren. Deze oplossing heeft dan
ook de voorkeur. Eerste helft 2014 wil de
gemeente Weert deze koppeling gerealiseerd
hebben.

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder
geweldsincidenten
Geen beleidswijzigingen

95% ervaart nooit of soms overlast van
kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit
of soms onveilig
Geen beleidswijzigingen

Van repressie naar preventie: 20% minder
uitrukken van de brandweer
Geen beleidswijzigingen
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Programma 2: werk en economie
Portefeuillehouders: F. van Eersel, J. Cardinaal

Visie
Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit, met een matige en evenwichtige groei
op alle fronten. Innovatief en aantrekkelijk voor hoogwaardige kennisindustrie en dienstverlening. Er is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners.
Het stadscentrum is aantrekkelijk en nodigt uit voor ondernemers, inwoners en bezoekers.
Weert is alom bekend om zijn goede toeristisch-recreatieve infrastructuur en trekt met bruisende activiteiten toeristen en recreanten aan.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?
Werk en Economie

1. Beter vestigingsklimaat voor bedrijven
en een hoge mate van
werkgelegenheid

Sterkere economische structuur in
Hoge Dunk-verband

Passend aanbod van
bedrijfspercelen

Parkmanagement
op alle bedrijventerreinen

Meer kleinschalige
bedrijvigheid in de
woonwijken

2. Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio

Betere samenwerking toeristischrecreatieve sector
(lokaal, regionaal,
euregionaal)

Beter aanbod dagen verblijfsrecreatie

Betere toeristischrecreatieve infrastructuur

3. Sterkere centrumfunctie in de regio, met
meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen

Versterkt centrum
Weert door stadspromotie

Passend aanbod
evenementen

Beter gebruik van
straten en pleinen
in de binnenstad

Versterken positie
weekmarkt
Grotere bekendheid
van toeristischrecreatieve mogelijkheden

Betere PDV-locatie
Roermondseweg/
Moesdijk
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Wat doen we er voor?
Betere dag- en verblijfsrecreatie

1. Beter vestigingsklimaat voor bedrijven
en een hoge mate van werkgelegenheid

Geen beleidswijzingen.
Sterkere economische structuur in Hoge
Dunk-verband
Betere toeristische – recreatieve infrastructuur

Geen beleidswijzingen.

Geen beleidswijzingen.

Passend aanbod van bedrijfspercelen
Geen beleidswijzingen.

Grotere bekendheid van toeristische – recreatieve mogelijkheden
Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Geen beleidswijzingen.
samenwerking toeristisch-recreatieve
samenwerking toeristisch-recreatieve
samenwerking toeristisch-recreatieve

Geen beleidswijzingen.
Meer kleinschalige bedrijvigheid in de
woonwijken

Betere
Betere

3. Sterkere centrumfunctie in de regio met
meer bezoekers, langere verblijfsduur
en hogere bestedingen

Geen beleidswijzingen.
Betere PDV-locatie Roermondseweg/ Moesdijk

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

Geen beleidswijzingen.
Geen beleidswijzingen.

Passend aanbod evenementen

2. Een sterkere toeristisch-recreatieve
sector, in en voor de regio

Geen beleidswijzingen.
Betere samenwerking toeristisch-recreatieve
sector (lokaal, regionaal en euregionaal)
Beter gebruik van straten en pleinen in de
binnenstad

In de Begroting 2013 is verwoord dat we werken aan de verdere uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking met Belgisch Limburg (Grensregio Vlaanderen-Nederland), de
Euregio en Midden-Limburg. In de loop van
2013 is daarnaast de grensoverschrijdende
samenwerking met Noord-Brabant opgepakt.
Onder meer in het kader van de uitwerking van
de Integrale Gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’ en grensoverschrijdende recreatieve routestructuren.

Geen beleidswijzingen.

Versterken positie weekmarkt
Geen beleidswijzingen.
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Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur
Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie
Weert is een aantrekkelijke gemeente, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Bij deze
ambitie hoort een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de verschillende behoeften. Met het
realiseren en behouden van een passend aanbod voor onderwijs, sport, kunst en cultuur, dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast stimuleren wij de betrokkenheid van de inwoners van Weert op deze terreinen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?
Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

1. Iedereen naar
een goede
school

2. Een leven lang
sporten

3. Een rijk cultureel
leven

Passend aanbod
onderwijs

Passend aanbod
sport

Passend aanbod
kunst en cultuur

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Vitale verenigingen

Vitale verenigingen
en instellingen

Meer sportdeelname

Groter cultuurbesef
en -deelname

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Betere samenwerking maatschappelijke partners en
bedrijfsleven

Beter behoud en
beheer van cultuur
historisch erfgoed
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Wat doen we er voor?
Passend aanbod kunst en cultuur
1. Iedereen naar een goede school

De beleidsvisie cultuureducatie wordt momenteel voorbereid. Planning is om deze in het
vierde kwartaal aan het college voor te leggen.
Dit past in hetgeen omschreven is in de cultuurnota 2009-2013

Passend aanbod onderwijs
Geen beleidswijzigingen
Betere
samenwerking
partners en bedrijfsleven

maatschappelijke
Vitale verenigingen en instellingen

Geen beleidswijzigingen

Geen beleidswijzigingen.

2. Een leven lang sporten

Groter cultuurbesef en -deelname
Geen beleidswijzigingen

Passend aanbod sport
Voorzieningen binnensport
De beleidsvisie voor de binnensportaccommodaties is in maart 2013 vastgesteld door de
gemeenteraad in plaats van in 2012. De verdere uitwerking is wel gestart in 2013, maar
wordt in 2014 afgerond (2e kwartaal).

Betere
samenwerking
partners en bedrijfsleven
Geen beleidswijzigingen

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Vitale verenigingen en instellingen
In de begroting is geschreven dat de inzet van
combinatiefunctionarissen bij sportverenigingen
en instellingen wordt voortgezet. Inmiddels is
bekend geworden dat met ingang van 2013
extra rijksmiddelen beschikbaar komen voor
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.
Dit betekent dat eind 2016 tenminste 9,3 fte
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches in
Weert werkzaam kunnen zijn.

Erfgoedhuis en archiefbewaarplaats:
In het kader van de bestuursopdracht
Beekstraatkwartier wordt gekeken naar een
tijdelijke oplossing voor de huisvesting van het
erfgoedcluster en de archiefbewaarplaats. Voor
een meer permanente oplossing wordt een
nadere studie verricht om te bezien of de archiefbewaarplaats kan landen in de directe
omgeving van De Tiendschuur, waardoor de
erfgoedruimte in Weert beter benut wordt. In
de visie op het stadshart is het erfgoedspoor
als deelspoor 3 opgenomen. Het aanvankelijk
geformuleerde doel om te komen tot een erfgoedhuis is daarin getransformeerd tot het
versterken van de erfgoedruimte in de binnenstad, waarbij de as Jacob van Hornemuseum,
Martinuskerk, Kasteel en Tiendschuur tot centrale as is uitgegroeid. De nadere studie op
basis van het programma van eisen moet ook
een definitief antwoord geven op welke investeringen er nodig zijn om een duurzaam podium
te creëren voor cultuurhistorie in Weert. De
cultuurkaart geeft duidelijk aan, dat er kansen
liggen in Weert om op gebied van cultuur en
cultuurhistorie het economische rendement
voor de stad te vergroten, waardoor zowel de
burgers en de toeristen beter bediend kunnen
worden.

Meer sportdeelname
Deelname aan het Jeugdsportfonds is tot en
met 2013 drie jaar gedekt door externe partijen. De kans is aanwezig dat er vanaf 2014
onvoldoende externe dekking is. In 2013 wordt
daarom nog gezocht naar aanvullende dekking
vanaf 2014.
Betere
samenwerking
partners en bedrijfsleven

maatschappelijke

maatschappelijke

In mei 2013 is door de raad de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0. vastgesteld. Uitvoering vindt plaats in de tweede helft
van 2013 en de eerste helft van 2014. Doel is
te komen tot een integraal lokaal sport- en
beweegbeleid geformuleerd door partners uit
de sectoren: sport, onderwijs, welzijn / zorg,
bedrijven en overheid. Evaluatie topsportbeleid
en ontwikkeling beleid Regionale Talenten Centra worden hierin meegenomen.

Herontwikkeling de Lichtenberg
Op basis van de ontwikkelingsvisie op de Lichtenberg is een conserverend bestemmingsplan
vastgesteld. De werkzaamheden aan Mariakapel, poort en brug als ook het wind- en waterdicht maken van theatergebouw en regiecabine

3. Een rijk cultureel leven
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zijn voor het eind van 2013 afgerond. Dit is een
stimulans voor de herontwikkeling van het hele
complex. Wij zetten in op een duurzame bestemming, subsidiemogelijkheden, kostendra-

gers, de huidige gebruikers en particulier initiatief.
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Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen
en sociale zekerheid
Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie
Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het
voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Wij volgen en spelen waar nodig in
op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op
maatschappelijke voorzieningen. Het is onze ambitie om de zelfredzaamheid van inwoners te
vergroten door hen goed te informeren. Bewoners te stimuleren tot meedoen aan de samenleving en hen te wijzen op het nemen van (eigen) verantwoordelijkheid. Waar nodig bieden wij
ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?

Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen
en sociale zekerheid

1. Meer zelfredzame en participerende
jongeren

2. Meer volwassenen doen
mee

3. Meer mensen
met beperkingen kunnen meedoen

4. Meer leefbaarheid en
sociale
samenhang

Passend vrijetijdsbesteding

Voorkomen van
werkloosheid

Integrale aanpak voor mensen met een
handicap

Effectieve opvoed- en opgroeiondersteuning

Zelfredzame
volwassenen,
met (tijdelijke)
hulp en ondersteuning waar
noodzakelijk

In alle wijken
en dorpen zijn door bewoners
gedragen - leefbaarheidsagenda’s

Doelmatige
inzet Wmovoorzieningen

Iedereen naar
school (startkwalificatie) of
aan het werk

Voorkomen van
sociaal isolement

Minder uitval
door zorg op
maat

Grotere zelfredzaamheid van
mensen met
een complexe
zorgbehoefte
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Wat doen we er voor?
programma. Dit vanwege een geringe respons
uit de gemeenschap.

1. Meer zelfredzame en participerende
jongeren

3. Meer mensen met beperkingen kunnen
meedoen

Passend aanbod vrijetijdsbesteding
Geen beleidswijzingen
Effectieve
steuning

opvoed-

en

Integrale aanpak voor mensen met een
handicap

opgroeionder-

Geen beleidswijzingen

Geen beleidswijzingen
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen
Iedereen naar school (startkwalificatie) of
aan het werk

Geen beleidswijzingen.

Geen beleidswijzingen
Voorkomen van sociaal isolement
Minder uitval door zorg op maat

Geen beleidswijzingen

Geen beleidswijzingen
Grotere zelfredzaamheid van mensen met
complexe zorgbehoefte

2. Meer volwassenen doen mee

Zoals gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang (maart 2013) is
het plan De Ommekeer niet langer haalbaar.
Op dit moment wordt gewerkt aan een gecombineerde aanpak van flexibilisering van de
nachtopvang, uitbreiding van de menukaart
“wonen” (Andere Kans Housing First) en het
aanspreken en versterken van de eigen kracht
van kwetsbare burgers in een Zelfregiecentrum
Weert.

Voorkomen werkloosheid
Geen beleidswijzigingen

Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke)
hulp en ondersteuning waar noodzakelijk
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Op 1-1-2015 treedt de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning in werking. De
gemeente wordt dan verantwoordelijk voor
begeleiding en persoonlijke verzorging. Een
kadernota met actieprogramma wordt in het 4e
kwartaal 2013 aan uw raad aangeboden ter
vaststelling. Vooruitlopend daarop is met de
voorbereiding al gestart, in samenwerking met
de gemeenten Nederweert en Leudal.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang
In alle wijken en dorpen zijn - door bewoners gedragen - leefbaarheidagenda’s
Geen beleidswijzingen.

Integratiebeleid
Er is weinig animo voor het Pools spreekuur
van De Vraagwijzer. Wij overwegen deze proef
voortijdig te beëindigen. Ook beraden wij ons
op de overige speerpunten van het integratie-

Passend aanbod (wijk-)accommodaties
Geen beleidswijzingen.
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Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit
Portefeuillehouders: F. van Eersel, H. Litjens

Visie
Weert is een vitale stad met een evenwichtig opgebouwde openbare ruimte en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Weert heeft een groen karakter, is goed bereikbaar en wordt duurzaam onderhouden. We bieden hiermee randvoorwaarden voor economische ontwikkeling,
woonkwaliteit & leefbaarheid. Een stad die (nieuwe) bewoners en ondernemers veel te bieden
heeft.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?

Stedelijk beheer en mobiliteit

1. Betere bereikbaarheid,
veilige routes en een
florerend parkeerbedrijf.

Betere mobiliteit
met als focus nul
ongevallen

2. Betere leefomgeving,
groene ambities, goed
ontworpen, ingericht,
beheerd en gebruikt.

3. Duurzame en schone stad
waar afval op doelmatige
wijze grondstof of energie
wordt.

Betere riolen

Beter afvalbeleid

Samenwerking voor
afvalwatersystemen

Rechtvaardige
tarieven
milieustraat.

Meer fietsgebruik
Betere wegen

Betere en efficiënte
openbare verlichting

Operationeel parkeerbedrijf

Goed onderhouden
wijken en dorpen

Betere inzamelstructuur
Versterkte kringloopfunctie

IJzeren Rijn niet of
ondergronds.
Inzet voor internationaal personenvervoer
Verkeerseducatie en
communicatie op
peil
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Wat doen we er voor?
Geen beleidswijzigingen.
1. Betere bereikbaarheid, veilige routes en
een florerend parkeerbedrijf.

3. Duurzame en schone stad waar afval op
doelmatige wijze grondstof of energie
wordt.

Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen
Beter afvalbeleid

Geen beleidswijzigingen.

Het nieuwe afvalverwerkingscontract gaat in op
1-1-2014, hierbij gaan de verwerkingskosten
voor restafval en gft dalen met ongeveer 40%.
Doordat uiteindelijk Attero het contract won zal
ook nascheiding van kunststofverpakkingen
mogelijk worden. Dit wordt uitgewerkt in een
addendum van het contract. Hierdoor kunnen
de scheidingsresultaten in Weert fors stijgen. Er
zal om en nabij 20 kg per inwoner kunststof uit
het restafval worden teruggewonnen. De reeds
geruime tijd bestaande brengvoorzieningen
voor kunststof blijven uit oogpunt van service
aan de burger in tact. Hierdoor heeft de burger
die ruimtegebrek heeft of anderszins aanleiding
ziet, ook daadwerkelijk de keuzemogelijkheid
om kunststof zelf weg te brengen. Voor het
realiseren van de doelstelling om zoveel mogelijk afval om te zetten in grondstoffen wordt
evenwel gemikt op nascheiding. Dit omdat
duurzaamheid uiteindelijk pas kan slagen indien
het wordt ingebed in robuuste bedrijfseconomische en industriële processen. Nascheiding
combineert techniek, schaal en organisatie om
de doelstellingen te realiseren.
In 2014 wordt in beeld gebracht wat de gevolgen van het nieuwe contract voor de burger
van Weert zullen zijn.

Meer fietsgebruik.
Geen beleidswijzigingen.
Betere wegen
Geen beleidswijzigingen.
Operationeel parkeerbedrijf.
Geen beleidswijzigingen.
IJzeren Rijn niet of ondergronds
Geen beleidswijzigingen.
Inzet voor internationaal personenvervoer
Samen met de Vlaamse overheden en de provincie wordt een onderzoek uitgevoerd. In het
4de kwartaal van 2013 wordt uitkomst verwacht in de advisering aan GS.
Verkeerseducatie en communicatie op peil
Geen beleidswijzigingen.
2. Betere leefomgeving, groene ambities,
goed ontworpen, ingericht, beheerd en
gebruikt.

Lagere kosten eindverwerking HRA en GFT
Geen beleidswijzigingen.

Betere riolen
Rechtvaardige tarieven milieustraat

Geen beleidswijzigingen.

Geen beleidswijzigingen.
Samenwerking voor afvalwatersystemen
Betere inzamelstructuur

Geen beleidswijzigingen.

Geen beleidswijzigingen.
Betere en efficiënte openbare verlichting
Versterkte kringloopfunctie

Geen beleidswijzigingen.

Geen beleidswijzigingen.
Goed onderhouden wijken en dorpen.
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