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De voorjaarsnota is onder invloed van de bezuinigingen 
omgedoopt naar Kiezen met Visie. 
In een maatschappij die verandert en waarin termen als 
ontschotting, kanteling, mensen in hun kracht zetten, 



overheidsparticipatie en burgerparticipatie of burgerkracht, 
meer met minder en een faciliterende overheid de boventoon 
voeren is de bezuiniging uiteindelijk de bron van het ontstaan 
van deze woorden en uitdrukkingen.

De overheid verandert, gaat vanuit een verzorgende rol naar 
een faciliterende rol. Hoe gaat u dat doen? De participatie 
ladder op pagina 6 geeft alleen de overheidsparticipatie weer. 
Hoe wil u komen tot burgerparticipatie als u die kant van de 
ladder nog niet heeft ingevuld. Hoe en wanneer gaat u dat 
doen?

Bezuinigen is een must maar dan moet  je samen met de 
samenleving en de organisaties kijken naar keuzes. Redeneren 
vanuit de economische ambities lijkt DUS Weert opportuun en 
niet wenselijk. De samenleving is de basis en van daaruit moet 
de visie worden gevoed. Het draait naar de mening van DUS 
Weert om de burgers. DUS Weert vindt dat er meer moet 
worden ingezet op:
WAAROM gaan we inzetten op burgerparticipatie
HOE gaan we dat doen
WAT gaan we doen?

Het kan niet zo zijn dat er eerst aan alle kanten wordt bezuinigd 
op de zaken die de burgers betreffen en vervolgens wordt 
gevraagd aan diezelfde burger hoe kunnen we samen nadenken 
over en samen werken aan burgerparticipatie. Er dient zo snel 
mogelijk te worden gestart met het inzetten op 
burgerparticipatie pas dan is het mogelijk om verantwoorde 
keuzes te maken.

Een veranderende rol van de overheid betekent ook dat de rol 
van de ambtenaar anders wordt. De noodkreet van de OR 
begrijpen wij volledig en DUS Weert schaart zich achter de 
uitspraak van de OR dat de rek eruit is en er absoluut geen 
sprake meer kan zijn van “meer met nog minder”! De 
ambtenaar zal moeten worden voorbereid op de veranderende 
rol.

Burgers, ambtenaren en Raad en College zullen samen koers 
moeten zetten naar een maatschappij waarin de 
burgerparticipatie vorm moet krijgen. Dit moet worden 



gefaciliteerd. Daarnaast roept DUS Weert op om bij andere 
gemeenten navraag te doen hoe zij de weg naar 
burgerparticipatie op zijn gegaan. Venlo is een voorbeeld. De 
notie BURGERS aan ZET van de gemeente Venlo geeft op een 
fantastische wijze aan hoe in Venlo de burgerparticipatie is 
opgepakt.  DUS Weert zal een motie indienen waarin wij 
aangeven hoe wij een aanzet tot burgerparticipatie zouden 
willen zien.

DUS Weert zal nog een aantal andere moties en amendementen 
indien. Deze zullen o.a. betrekking hebben op prioriteiten 
Waterfront, Weert-West, spoorlijn Weert-Antwerpen en op 
bibliotheek en subsidies en tarieven sport. DUS Weert is van 
mening dat het tijd is om een pas op de plaats te maken en 
eerst te zorgen dat de weg naar burgerparticipatie wordt 
ingeslagen. In een tijd waarin de burgers de broekriem moeten 
aanhalen is het niet gepast om miljoenen te reserveren voor 
mogelijke ontwikkelingen die gezien worden als co-financiering 
of inzetten op een stevige lobby. Iedere euro die we uitgeven 
moet voorzien zijn van een gedegen onderbouwing. 

Hoe kijkt DUS Weert tegen Kiezen met Visie aan:
 De bedoeling is goed
 De weg naar het doel onduidelijk
 De keuzes onevenwichtig

Het College stelt voor te bezuinigen op zaken die de burger 
direct raken:
WMO, jeugdzorg, buurthuizen, peuteropvang, straatreiniging en 
onderhoud plantsoenen, bibliotheek, RICK, Punt Welzijn, 
subsidies.

Het College stelt voor het geld te halen bij de burgers door: 
verhoging van de OZB, verhoging hondenbelasting , verhoging 
parkeergelden, hogere huurprijzen voor (sport)verenigingen.

Het College stelt voor te investeren in waterfront, 
stadspromotie, onduidelijke economische structuurversterking, 
het Munttheater, het gemeentearchief, Weert-West (gebied 
Kazerne-Lichtenberg-IJzeren Man) en een spoorlijn naar 
Antwerpen. 



Het is onmogelijk om op alle onderdelen van de notitie Kiezen 
met Visie, die beter de titel "Kiezen met de calculator" had 
kunnen krijgen, amendementen of moties in te dienen. DUS 
Weert begrijpt dat de visie pas in 2016 komt (pag. 21). Ook dat 
is kiezen. DUS Weert heeft als speerpunt: de burgerparticipatie 
die gestalte moet gaan krijgen. Daar wil DUS Weert zich op 
focussen.

Tot slot:
DUS Weert hoopt dat de Raad op deze bijzondere dag 
verantwoorde keuzes gaat maken en bereid is om over grenzen 
heen te stappen. Het gaat tenslotte om de inwoners van deze 
fantastische stad.

DUS Weert wil de ambtenaren en Madeleine en Paul 
complimenteren en bedanken voor hun tomeloze inzet, dames 
van de facilitaire dienst bedankt voor koffie en verfrissingen.


