Algemene Beschouwingen
Begroting Weert 2021

Weert, 12 november 2020

Algemene beschouwingen 2021
- DUS Weert trekt OPNIEUW aan de bel ! • Beste inwoners van Weert. Mensen maken de stad. Zonder inwoners is er immers
geen sprake van een levendige gemeente en een vitale gemeenschap. Een
gemeentebestuur dient ten dienste te staan van haar inwoners. Het gaat immers
om uw welzijn en welbevinden.
• Daar horen voorzieningen bij op het gebied van zorg, werkgelegenheid, wonen en
ontspanning. Zaken die ieder van ons raken. Daar dient primair de aandacht naar
uit te gaan. Van franje kun je immers niet leven. Daar leven anderen van.
• De missie van DUS Weert is ook 2021 onveranderd: De inwoners van Weert zijn
voor ons prioriteit nummer 1!

Algemene beschouwingen Begroting 2021-2024
• We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheden. Maar...gelukkig is er voor
Weert in 2021 één zekerheid: Dit college gaat, net als voorgaande jaren, gewoon
door met meer geld uitgeven dan er binnen komt. Daarbij worden de te hoge
ambities niet bijgesteld, worden bezuinigingen naar de toekomst verschoven en
worden de lasten voor de Weertenaren verhoogd. Dit moet stoppen. De Tering
moet naar de Nering worden gezet. DUS Weert vraagt dat al jaren.
• Reeds bij de algemene beschouwingen in 2018 en 2019 heeft DUS Weert verzocht
om de te hoge structurele lasten in lijn te brengen met de structurele baten. U
vond dat niet nodig.
• Ook bij de bespreking van de jaarrekening 2019 heeft DUS Weert er opnieuw op
gewezen dat er nog steeds niet voor alle structurele lasten, structurele baten zijn.
Dat er teveel een beroep wordt gedaan op de algemene reserve, die gestaag
afneemt. Dat er een constante daling van het weerstandvermogen plaatsvindt en
dat de solvabiliteit verslechtert. Wij vroegen toen opnieuw om bijstelling van de
ambities en om bezuinigingen. U vond dat niet nodig.
• Het helpt allemaal niet want in de voorliggende begroting 2021 zet het College dit
beleid gewoon voort. Het eigen vermogen daalt van 95 miljoen in 2016 naar 70
miljoen in 2024. Uit de begroting blijkt bovendien dat de structurele
exploitatieruimte de komende jaren negatief is.
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• Met andere woorden er is geen structureel geld om tekorten of extra lasten
binnen de begroting op te vangen. En dat terwijl u in de begroting aangeeft dat u
erg optimistisch heeft begroot. De kans op tegenvallers is dus groot
• Weert is in snel tempo bezig om 'het eigen huis op te eten'. Dit heeft niets te
maken met de huidige pandemie. Die maakt het alleen nog maar dramatischer.
• DUS Weert zegt het opnieuw. Er moet worden bezuinigd. NU! Niet eerst in 2021
nog miljoenen uit de algemene reserve plukken om vervolgens vanaf 2022
draconische bezuinigingen door te voeren. Dat is de pijn doorschuiven naar de
nieuwe Raad en het nieuwe College in maart 2022. Voorzitter, dit is geen
besturen dit is wegkijken.
• De ambities zullen al in 2021 naar beneden moeten worden bijgesteld. Wij
verwachten van dit College voorstellen om ook in 2021 drastisch te bezuinigen.
Terug naar de gemeentelijke kerntaken en verder geen franje.
• Voorzitter gelukkig hebben we er als DUS Weert een bondgenoot bij gekregen.
Ook de Provincie volgt de door het College gepresenteerde meerjarenbegroting
niet. De Provincie vindt de begroting 2021-2024 niet reëel en verzoekt de
gemeente om met name de taakstellingen voor de komende jaren te
onderbouwen.
• Het lijstje dat we van u hebben ontvangen over de invulling van die taakstellingen
in 2023 en 2024 verontrust ons zeer. Met één pennenstreek worden
bezuinigingen en lastenverhogingen voor de burgers in het vooruitzicht gesteld.
Wordt er nog verder bezuinigd op het onderhoud en de kwaliteit van de
openbare ruimte en wordt er gekort op de budgetten bijzondere bijstand en het
armoedebeleid. En dat allemaal zonder enige onderbouwing. Boterzacht dus!
Deze begroting is een gemiste kans.
• Voorzitter rest ons nog iedereen die aan de totstandkoming van deze begroting
heeft bijgedragen te bedanken. Dank voor uw aandacht.
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Raadsleden: Conny Beenders, Mieke Marechal, Rob van Dooren.
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2

