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Algemene beschouwingen  

 
Mevrouw de voorzitter, collega’s, 

“De gemeente Weert houdt vast aan het uitvoeren van het programma ondanks financiële 
opgave” is de kop boven de bestuurssamenvatting. Wethouder van Eijk kopt verder: “Het 
college houdt desondanks vast aan het programma ‘Weert koerst op verbinding’, waar nodig 
passen we het tempo aan om onze ambities te bereiken!”    

Toen ik dit las mevrouw de voorzitter dacht ik aanvankelijk: Weert koerst op verbinding? 
Wanneer gaat het college daar dan mee beginnen? Het enigste waar dit college mee kan 
komen is dat ze ondanks COVID-19 vasthouden aan het uitvoeren van het programma “Weert 
koerst op verbinding!” 

Deze begroting mevrouw de voorzitter is by far de slechtste begroting die welk college dan 
ook ooit heeft gepresenteerd. Niet alleen vanwege de COVID-19 epidemie, nee want dat zou 
nog te begrijpen zijn. De begroting is zo slecht dat de PvdA hier niet verantwoordelijk voor 
wil zijn.  

Op de eerste plaats is het voor de PvdA onbestaanbaar dat het college van B&W in de 
bestuurs- samenvatting schrijft ik citeer: “De coronacrisis heeft ook het opstellen van deze 
begroting bemoeilijkt. Enerzijds omdat fysieke ontmoeting slechts beperkt mogelijk was. 
Anderzijds omdat nog steeds onduidelijkheid bestaat over de diverse relevante items.”  

De PvdA vraagt zich af: welke items? Hoeveel zijn het er dan? Wat is de financiële impact? 
Heeft het te maken met de bestuurlijke crisis van dit jaar? Waarom moet er structureel 
personeel bij op de schuldhulpdienstverlening? Hoe staat het met het ziekteverzuim van ons 
personeel?  Waarom investeren in de ICT terwijl we net twee masterplannen hebben gehad? 
Wat als het Rijk achterblijft bij de verwachtingsvol kijkende wethouders?                                                                                       

Het college constateert dat er sprake is van:  

1. Groeiende werkloosheid, 
2. Bedrijven die vechten voor hun bestaan, 
3. Een zorgsector die alle zeilen moet bijzetten, 
4. Scholen die in de problemen komen, 
5. Er fors geïnvesteerd moet worden in ICT. 

Maar we houden wel vast aan onze ambities en aan het programma Weert koerst op 
verbinding! Mevrouw de voorzitter, met dit college koerst Weert op een totale chaos 
en op een artikel 12-status!  

COVID-19 krijgt de schuld van alles wat verkeerd gaat, en waar we COVID-19 niet de 
schuld van kunnen geven zwijgen we gewoon. Deze wethouders houden elkaar vast in een 
beknellende houdgreep en zijn niet in staat om de huidige situatie waarin de samenleving 
dankzij COVID-19 en daarbovenop de bestuurscrisis van de afgelopen maanden op een 
professionele manier te managen. Het motto is ondanks de zojuist geschetste situatie “Weert 
houdt vast aan de uitvoering van het programma Weert koerst op verbinding!” 



 

3 
 

Het vergroenen van de stad, de knelpunten in het verkeer, een ambitieus 
woningbouwprogramma, structureel meer personeel en investeren in ICT! Het lijkt erop 
mevrouw de voorzitter dat de wethouders alleen maar naar hun eigen portefeuille kijken en 
die krampachtig vasthouden. Het ontbreekt totaal aan een gezamenlijke strategische visie 
hoe uit deze crisis te komen! 

Het enigste wat dit college kan bedenken is ik citeer: “In de voorbereiding naar de 
begroting hebben we dit beperkt kunnen oplossen door het maken van keuzes. Gelet op de 
financiële situatie is in de huidige begroting 2021 verder de keuze gemaakt om in de 
begroting geen nieuwe ambities op te nemen. Alleen voor de prioriteiten die 
hoogstnoodzakelijk zijn, zijn middelen gereserveerd. De keuze is gemaakt om af te maken 
waar we aan begonnen zijn. En daarmee blijven we investeren in de toekomst.” einde 
citaat. De PvdA ziet hier een onderling sterk verdeeld college wat zonder enige 
gezamenlijke visie het probleem bij de gemeenteraad en de burgers legt.  

Een goed voorbeeld hiervan is hoe dit college met de afvalstoffenheffing omgaat. De 
portefeuillehouder beschuldigt de inwoners van Weert van de gestegen kosten door op de 
singel een berg afval te storten en daar trots voor te gaan poseren om te laten zien hoe slecht 
de burgers van Weert wel niet zijn! Met als gevolg dat voor straf de afvalstoffenheffing met 
ruim 12% omhoog gaat! In plaats van de burgers te betrekken bij dit probleem door ze zelf 
verantwoordelijkheid te geven en goed gedrag te belonen met een financiële beloning op 
hun afvalstoffenheffing beschuldigt hij alle burgers van Weert dat door hun schuld de 
afvalstoffenheffing met ruim 12% stijgt! “Hoezo Weert koerst op verbinding?”  

En dat is nog niet alles mevrouw de voorzitter, het college schrijft dan ook nog dat ze 
uitgaan van een realistisch optimistisch scenario!! Ik citeer nog een keer: “Daarnaast is op 
een aantal programma's (in ieder geval op het sociaal domein) realistisch optimistisch 
begroot. Dat wil zeggen dat daar waar grote onzekerheid is, met name vanuit de Corona-
ontwikkelingen, we hebben gekozen voor een optimistisch scenario.” Wie houdt nu wie voor 
de gek?  

Wat is dan de oplossing van dit college? 

Het spaarbankboekje wordt geplunderd, voor 2021 en 2022 met 5 miljoen, de rekening 
wordt bij de burgers gelegd middels een forse belastingverhoging, we kijken (als vijf 
konijntjes starend in de koplamp) hoop- en verwachtingsvol naar het Rijk en we schuiven 
het echte probleem voor bijna 10 miljoen voorbij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Deze oplossing van de wethouders is niet de keuze van de PvdA dames en heren. De PvdA 
wil eerst meer weten over de items die volledig ontbreken, maar die van grote financiële 
invloed kunnen zijn. Bovendien wil de PvdA eerst meer weten over de kosten en de te 
verwachten kosten van de bestuurscrisis dus juridische kosten, personele kosten en 
eventuele schadeclaims en boetes. De PvdA vermoed dat het geschetste financiële beeld 
veel te rooskleurig is ingekleurd vanwege de onmacht en de bestuurlijke houdgreep waarin 
deze coalitie zich bevindt.      

Pas als er transparantie is over de zojuist genoemde zaken kan de gemeenteraad echt gaan 
spreken over de offers en keuzes die dit college uit de weg gaat. Pas als er een duidelijk 
totaalbeeld is ontstaan, is de PvdA bereid om in samenspraak met de andere fracties in de 
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gemeenteraad moeilijke keuzes te maken. Want dat die gemaakt moeten worden is voor de 
PvdA duidelijk.   

Mevrouw de voorzitter, tot slot het Rijk en ook de provincie zien zich gedwongen om op 
een zorgvuldige manier de juiste keuze te maken, echter pas nadat alle zaken en risico’s 
goed in beeld zijn gebracht. Die nemen dus wel de tijd. Bovendien heeft dit college het ook 
niet noodzakelijk gevonden om met een kadernota te komen, die we anders hadden kunnen 
gebruiken om gezamenlijk een fatsoenlijke begroting 2021 te kunnen maken.  

      

Fanida Kadra 

Fractievoorzitter PvdA Weert  

 

  


