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Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Kopie aan de gemeenteraad,

Betreft: vragen op basis van art. 40 RvO met verzoek om schriftelijke beantwoording.
Weert, 10 december 2014
Geacht College,
Gisteren moest de SP vernemen dat 'omwonenden en vertegenwoordigers van buurtschap

Moesell zo teleurgesteld zijn in de gemeente Weert,

dat ze hun vertrouwen dreigen te

verliezen. Inzet is de herinrichting van het kruispunt Maaseikerweg en de Beatrixlaan. Al
weken stapelen de fouten en miscommunicatie elkaar op.'
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Zonder in te willen gaan op dit specifieke geval en zonder ons te willen mengen in een wellesnietes-spel

lijkt

deze situatie, waarin de communicatie tussen de gemeente aan de ene kant en

inwoners en belangengroepen aan de andere kant stroef verloopt, niet op zichzelf te staan.
Recente voorbeelden waarbij wijkraden betrokken waren en waarbij één wijkraad zíchzelf

zelfs heeft opgeheven zijn algemeen bekend. En ook bij de SP komen regelmatig signalen
over miscommunicatie binnen die vaak meer op individuele gevallen van toepassing zijn. De
SP

maakt zich daar zorgen over.
Yraag: Zietu in de stroeve communicatie tussen de gemeente aan de ene kant en
inwoners en belangengroepen aan de andere kant net als de SP als een structureel
probleem? Zo ja, wat is hier de onderliggende oorzaakvan?

In het coalitieprogramma 'Met iedereen aan boord... Verder!' wordt uitgebreid aandacht
besteed aanzowel de verbetering van communicatie als aan het inwoner-gericht werken.
Passages

uit het programma die hierop van toepassing (kunnen) zljn;

I Bron: Weert Televisie; http://www.weerttv.nVsite/nwsid,3550/nieuwsitem.html#.VIgBaFKYaMS

'We streven naar een intensivering van het contact tussen de wijk- en dorpsraden en
het gemeentestuur. Zo gaan we een fonds oprichten voor het ondersteunen van
wijkinitiatieven die komen van zowel de wijk- en dorpsraden als de inwoners.
Hiervoor zal over de gehele periode van 4 jaar, een totaal bedrag van 250.000,: euro
worden opgenomen in de begroting, waarbij een efficiénte aansluiting wordt gezocht
met de bestaande budgetten.'
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'Het bestaan van een (grote) afstand tussen de inwoners van Weert en de
gemeentepolitiek wordt onderkend. Bestuurlijk ligt hier een uitdaging om de kloof te
verkleinen. De gemeentelijke organisatie zalmeer'vraaggericht' moeten gaan denken.
Nu de aanpassing van de organisatiestructuur in het FLOV/ traject is afgerond, wordt
ingezet op een traject dat leidt tot meer vraaggerichtheid bij het ambtelljk apparaat.' 3
'Het belang van een goede communicatie, zowel intern als extem îaat onze inwoners,
is groot. Gestart zal worden met het opstellen van een nota Strategrsch
Communicatiebeleid. Een belangrijk aspect in deze notazal zljn:het samenvoegen van
versnipperde capaciteit en budgetten teneinde een samenhangend beleid te kunnen

formuleren. Een eerder door de raad aangenomen motie over communicatie zal hierbij
betrokken worden.'

a

Gezien het eerder genoemde structurele probleem is de urgentie om aan de slag te gaan met
bovenstaande afspraken wat de SP betreft groot.

Vraag: Kunt u ons er van op de hoogte brengen in hoeverre afspraken zoals genoemd

onder','
in uitvoeringzljnen/of wanneer deze in uitvoering komen? Specifiek
"na
willen wij wagen naar de stafus van het fonds voor het ondersteunen van
wijkinitiatieven 2 omdat hier in het coalitieprogramma de concrete tijdsspannen
'onderzoek 2074' en'start 2015'voor zijn opgenomen.s

Wij

gaan er van

uit dat de aßpraken zoals genoemd onder',t

de op te stellen beleidskalender.
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"na

ook terug zullen komen in

Met wiendelijke groet,
Jeroen Goubet,
SP Weert
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Coalitieprogramma gemeente Weert, raadsperiode 2014_2018, pagina 16,paragraaf 4.4
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'Weert,
Coalitieprogramma g€meente
raadsperiode 2014
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Coalitieprogramma gemeente Weert, raadsperiode 2014- 2018, pagina lg,paragraaf 6.1
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Coalitieprogramma gemeente Weert, raadsperiode 2014 -2018,pagina2l,bijlage beleidskalender 2014 - 2018
Motie V.M.2 SP, PvdA, WD beleidskalender, aangenomon tijdens de begrotingsbehandeling 2015 op 12 en
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2018, pagina 19, paragraaf 6.1

