Algemene Beschouwingen
Begroting Weert 2021

Weert 12 november 2020

Beste voorzitter, college, raadsleden en inwoners van Weert,
Voor ons ligt een dik boekwerk over wat de plannen zijn voor volgend
jaar, wat we willen bereiken, wat we er voor gaan doen en wat het mag
kosten.
Wij zijn niet gelukkig met de begroting 2021 eveneens met de wijze
waarop deze begroting vandaag wordt behandeld.
Wat komt er in 2021 allemaal op ons af en welke invloed heeft de corona
crisis op de financiën van de gemeente Weert?
Het tekort in de begroting wordt gedekt door te putten uit de algemene
reserve. Om te komen tot een structureel sluitende begroting dient er
bezuinigd te worden vanaf 2022. Toch wordt in de begroting 2021
gekozen om vooralsnog niet te bezuinigingen en worden bezuinigingen
over deze raadsperiode heen getild. Wij roepen dan ook andere fracties op,
om vandaag in gezamenlijkheid te kijken waar in de begroting 2021
gesneden kan worden zodat reeds volgend jaar aan dit structureel tekort
gewerkt kan worden.
Inhoudelijk hebben wij enkele vragen en suggesties aan het college.
-In 2021 worden er 365 nieuwe bomen geplant. Das mooi, echter recent
hebben we gelezen dat er 200 bomen worden gekapt.
Wij zouden graag willen weten hoeveel bestaande bomen er in 2021
zullen verdwijnen?
-Duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie spelen een steeds
grotere rol bij beheer en onderhoud. Hierin is nog veel winst te behalen,
met name in de afstemming bij de onderlinge afdelingen. Wij roepen het
college dan ook op om hier extra alert op te zijn.
-Waarom vinden we niets terug van de teams leefomgeving? Wij zijn
van mening dat zij hierin namelijk veel kunnen betekenen.
-In het programma ‘Weert koerst op verbinding’ is de ambitie
uitgesproken voor het verminderen van verkeer in woonwijken. Bij
herinrichting wordt hier al rekening mee gehouden.
Welke bestaande woonwijken worden in 2021 aangepakt en wat wordt
er gedaan om het verkeer te verminderen?

-In juli hebben we de participatienota ‘Samen maken we Weert’
vastgesteld. Laten we dit vooral gaan doen. De recente discussie rondom
de twee aangewezen voorkeurslocaties tijdelijke woningen laat zien zien
dat hierin nog veel verbeterd kan worden.
Hoe gaat Weert nu echt werk maken van burgerparticipatie?
-Wij willen de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Echter bij
het lezen van de paragraaf lokale heffingen zien we dat de
afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten met maar liefst 12,46% worden
verhoogd. De hondenbelasting word in 2021 met 2,63% verhoogd. In het
coalitie programma ‘Weert koerst op verbinding’ behoort een herziening
van het gemeentelijk belastingstelsel tot de mogelijkheden.
Wij geven het college ter overweging om de afvalstoffenheffing en het
reinigingsrecht te koppelen aan de Woz waarde zodat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.
De 5000 hondenbezitters in Weert dragen onevenredig bij aan de algemene
middelen en zien er eigenlijk niets voor terug. Wij geven ook hier het
college de overweging mee om het licht op te steken bij aangrenzende
gemeenten. In Peel en Maas wordt geen hondenbelasting geheven en in de
gemeente Nederweert betaalt de hondenbezitter voor de eerste en de
daarop volgende hond 25 euro.
Ten laatste roepen wij op om nog eens kritisch te kijken naar reeds
geaccordeerde plannen en te bezien of heroverweging mogelijk is.
Bedankt voor jullie aandacht.

