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Amendement III.A. 1

Onderwerp; Bezuiniging sociaal cultureel fonds (bijzondere bijstand, format 108)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015,

Overwegende dat:
- In aanvulling op het traject Kiezen met Visie het college voorstelt om voor 2016

aanvullende bezu inigingsmaatregelen te treffen ;- Hier een structurele bezuiniging op het sociaal cultureel fonds wordt voorgesteld;
- Het college voornemens is om in het nieuwe subsidiebeleid minima te ondersteunen;
- Deze wijzigingen pas in 2OL7 in zullen gaan, terwijl de bezuiniging op het sociaal cultureel

fonds al in 2016 in gaat;
- Van het sociaal cultureelfonds nu 1.626 van de 21.365 huishoudens in Weert gebruik

maken;
- Dit is 7,60/o van het aantal huishoudens.
- Nu een bedrag van € 94,- wordt overgemaakt, terwijl het doel is deelname aan de

samenleving te vergroten;
- Het gewenst is om het bereik te vergroten en deelname aan de samenleving te vergroten,

wat mogelijk door verstrekkingen in natura beter bereikt wordt.

Besluit
De voorgestelde bezuiniging van 160.000 euro op het sociaal cultureel fonds in 2016 te schrappen
en dit ten laste te laten komen van 50.000 euro minimabeleid (3e bijstellingsrappoftage 2015,
614-00) en restant onderuitputting wtcg-gelden (brief clientenplatform minima, maximaal
beschikbaar 218.000 euro),

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP, Fractie PvdA, Fractie DUS Weeft,

B. Peterse F. Kadra I. Beenders
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Amendement 1.4.2

ONDERWERP: onderhoud openbaar groen

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d.2 november2OL6,

Overwegende dat:

de raad bij de vaststelling van de begroting 2016 op voorstel van het college heeft besloten
om € 300.000 te bezuinigen op de post bermen en plantsoenen (2016 €100.000,-, 2017
€100.000,-, 2018 €100.000,-);
de raad het college bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 in een motie heeft
opgedragen de bezuinigingsmaatregelen op het onderhoud van het openbaar groen inhoudelijk
ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en daarbij aan te geven hoe en waar de
bezuiniging van € 100.000,- over 2016 gerealiseerd is en de raad vóór eind 2016 hierover te
informeren;
dit voorstel nog niet is ontvangen;
de bezuinigingen op het onderhoud openbaar groen over 2017 (€100.000,-) en 2018
(€100.000,-) in de begroting zijn opgenomen;
tijdens de bijeenkomsten met de inwoners is gebleken dat de bezuinigingen op het groen niet
wenselijk zijn;
dat de proceskosten inmiddels ruim € 54.000 bedragen;
dat tijdens de informatieavond in september gebleken is dat er sprake is van achterstallig
onderhoud;
dat een bezuiniging op het groen niet wenselijk is vanuit het oogpunt gezonde leefomgeving;
vanuit het gegeven dat de klimatologische omstandigheden de komende jaren nog blijven
veranderen is een bezuiniging op het groen evenmin wenselijk; sterker nog zou er meer
vergroening moeten plaatsvinden;
een bezuiniging op het groen eveneens niet wenselijk is omdat de beleving van de openbare
ruimte daardoor wordt aangetast;
ook de bescherming van de fauna wordt door de bezuiniging op groen aangetast;
de wijze van onderhoud en de foute timing, vanuit het oogpunt kostenbesparing, er minder
bloemen in de bermen staan en voor daardoor minder vlinders en bijen een habitat hebben;
het raadzaam is eigen initiatieven van inwoners te (blijven) stimuleren;
het saldo van de begroting door enkele meevallers aanzienlijk naar boven is bijgesteld;

Wijzigt het voorstel als volgt:
. schrapt de bezuiniging op het onderhoud van openbaar groen van €100.000,- in 2017 en

€100.000,- in 2018;
r stopt met het uitvoeren van de resterende taakstelling over 2016;
. besluit het terugdraaien van deze bezuiniging te dekken uit het overschot op de begroting

En gaat over tot de orde van de dag.
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I. Beenders-Van Dooren R. Zincken M. Zaåboul E. Werps
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Amendement I.A. 13

Onderwerp: Begaanbaarheid stoepen en onderhoud straatbomen

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 2 november 2Ot6,

Overwegende dat:
- Wij nog veel klachten krijgen over de (on)begaanbaarheid van de stoepen in sommige

gedeelten van Weert;
- Het onderhoudsbudget dus blijkbaar niet toereikend is om alle stoepen tijdig recht te

leggen en hierin keuzes gemaakt moeten worden;
- Het een belangrijke taak is van de gemeente om de begaanbaarheid van de stoepen op

niveau te houden ten behoeve van de veiligheid van alle Weetenaren;
- De gemeente aansprakelijk kan zijn voor ongevallen als gevolg van mindere

begaanbaarheid stoepen ;- De mindere begaanbaarheid van de stoepen voor sommigen een obstakel kan zijn,
waardoor men niet naar buiten gaat met alle gevolgen van dien (bijvoorbeeld
isolement);

- Er zo snel mogelijk een inhaalslag gemaakt dient te worden in het onderhoud, het liefste
nog voordat de winter zijn intrede doet (indien mogelijk);

- Onze nadrukkelijke voorkeur uitgaat naar het inzetten van werkzoekenden voor deze
klus van 2 jaren;

- Hiermee zowel de stoepen worden gerepareerd als de kans op instroom van
werkzoekenden in het arbeidsproces wordt vergroot;

- Er tevens zorg gedragen moet worden voor een structurele oplossing zodat deze inzet
na 2 jaren niet meer nodig is;

- De wortels van bomen de grote veroorzaker zijn van niet begaanbare stoepen en
fietspaden;

- Op het onderhoud en klein onderhoud van de bomen € 60.000 bezuinigd is bij Kiezen
met Visie, met name op het preventief onderhoud;

Voegt de volgende prioriteit toe aan de begroting 2077:
- Extra onderhoud stoepen: € 50.000 voor 2OL7 en € 50.000 voor 2018.

Deze prioriteit toe te lichten in de begroting waarbij wordt vermeld:
- Voor de jaren 2OL7 en 2018 wordt € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld ten behoeve

van een inhaalslag die plaats dient te vinden aan het onderhoud van de stoepen, zodat
de stoepen voor iedereen begaanbaar zijn en blijven. De nadrukkelijke voorkeur gaat uit
naar het inzetten van werkzoekenden. Hiermee wordt zowel een inhaalslag gemaakt in
het onderhoud van de stoepen als de kans vergroot op instroom van werkzoekenden in
het arbeidsproces.

En schrapt de volgende bezuiniging in het overzicht Kiezen met Visie op pagina 31:
- Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud ad € 60.000. Deze € 60.000 wordt ingezet

waar het oorspronkelijk voor bedoeld was en waarbij prioriteit wordt gegeven aan de
meest urqente knelpunten, zoals worteldruk in fietspaden en stoepen.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal, Fractie WD, Fractie SP,

M. Van den Heuvel W. van Eiik B. Peterse



CDA

Begroting 2ot7
Arnendement

Plaatsing bladkorven 1.4.14

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 2 november 2016;

overwegende dat

bij de behandeling van "Kiezen met Visie" op 1 juli 2015 de gemeenteraad een motie heeft
aangenomen waarmee het bezuinigingsvoorstel "Groencompostering - € 20.000 - niet meer uitzetten
bladkorven" werd afgewezen;
in de begroting 2016 de raad het bezuinigingsvoorstel "Groencompostering - € 20.000" heeft
aangenomen;
het college bij deze bezuiniging niet heeft vermeld dat het hierbij ging om het niet meer uitzetten van
bladkorven;
het college de door de raad op 1 juli 2015 aanvaarde motie dus niet heeft uitgevoerd en de bezuiniging
in datzelfde jaar weer in de begroting 2016 opgenomen zonder deze expliciet te benoemen of te
motiveren;
de bladkorven een succesvolle vorm van burgerparticipatie in Weert zijn, en het niet meer plaatsen
ervan daarom een negatief effect heeft op de bereidheid van inwoners om mee te werken aan hun
leefomgeving;
het alternatief dat de gemeente biedt, het gratis aanbieden van bladafval in de milieustraat, voor veel
mensen niet bruikbaar is;
het niet plaatsen van de korven negatieve effecten met zich meebrengt, onder andere op het gebied
van verkeersveiligheid en verstopte kolken, en dit weer extra kosten voor de gemeente veroorzaakt;

wijzigt de begroting als volgt:

in de begroting wordt structureel een bedrag van € 20.000,- opgenomen voor het jaarlijks plaatsen van
bladkorven in Weerter wijken en dorpen;

en gaat over tot de orde van de dag

Fractie CDA-Weert
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D66

V.4.2

AMENDEMENT

Onderwerp: Andere grondslag toeristenbelasting

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 2 november 2016,

Overwegende dat:

¡ De toeristenbelasting de afgelopen jaren fors verhoogd is om extra inkomsten te genereren;
o Volgens kiezen met visie de toerístenbelasting tot en met 2018 verhoogd wordt;
o Het college voor 2OI7 een indexering van het tarief met3Yo voorstelt;
o Weert in 2016 op Maastricht en Venlo na de hoogste toeristenbelasting in Limburg heeft;
o ln 20L6 per persoon per overnachting 1,85 euro in rekeníng gebracht wordu
r Er alleen voor campings een uitzondering bestaat namelijk 1,60 euro;
o Hierdoor in sommige gevallen de verhouding tussen de kosten voor de overnachting en de te

beta len toeristenbelasting scheef loopt;

Besluit:
a voor de begroting 20L7 de tarieven niet met 3% te verhogen

En draagt het college op:
een nieuwe grondslag voor de toerístenbelasting te ontwikkelen waarmee meer rekening gehouden
wordt met het verschil in type accommodatie en de verhouding tussen kosten voor de overnachting
en toeristenbelasting meer in verhouding zijn.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie 066

Ma rie-M íchèle Stokbroeks
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AMENDEMENT V.4.1

Onderwerp : OZB-verhoging

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d.2 november 2OL6,

Constaterende dat

Het college voorstelt om voor het jaar 2OL7 de onroerende-zaak belasting (OZB)
te indexeren met 3olo;

Naar aanleiding van de septembercirculaire het meerjarig overschot op de
begroting nog positiever is dan eerder gesteld en zelfs oploopt tot € 2.922.000,--
in het jaar 2O2O;

Overwegende dat:
. Bij de begroting 2015 een OZB-verhoging van maar liefst B,3olo onvermijdelijk

werd geacht;
. Bij de begroting 2Ot6 een OZB-verhoging van maar liefst 11olo onvêrrTìijdelijk

werd geacht;
. Onze inwoners daarmee hun portie voor deze coalitieperiode wel hebben gehad;
r Het onwenselijk is de OZB voor de inwoners van Weert wederom te laten stijgen,

terwijl de meerjarenbegroting een structureel overschot laat zien;

Van mening zijnde dat:
¡ Een OZB-verhoging voor het jaar 2017 niet wenselijk en niet nodig is;

a

a

Wijzigt de begroting 2Ot7 als volgt:

Schrapt de volledige indexering van de OZB van 3olo voor het jaar 2OL7 en brengt
het verschil in opbrengsten ten laste van het rekeningresultaat voor het jaar
20t7.

en gaat over tot de orde van de dag,

a

Fractie WD, Fractie D66,

W. van Eijk J. Vossen


