
    Algemene beschouwingen voorjaarsnota  
 
� 
Weert staat voor een grote financiële uitdaging. We willen structureel een sluitende begroting 
hebben en dat betekent dat we flink moeten bezuinigen. 
  
Voorstel college zorgt nog niet voor sluitende begroting 
Daarvoor is in een kort tijdsbestek onder hoge druk een keuzecatalogus gemaakt op basis 
van benchmarks met andere gemeenten. Daar hebben onze ambtenaren hard aan moeten 
werken. Complimenten daarvoor. Gebaseerd op deze sjablonen heeft het college een 
voorstel gemaakt. Het voorstel van het college wat er nu ligt koers af op een bezuiniging van 
zo’n 2,6 miljoen euro. Het geheel betekent dat we in het ongunstige geval er nog zo’n € 
750.000 bij gevonden moet worden voor de begrotingsbehandeling. We zijn er nog niet en er 
moeten meer voorstellen komen. 
 
De concrete besluiten zullen we als gemeenteraad nemen tijdens de begrotingsbehandeling 
medio november, nu geven we als gemeenteraad richting aan deze besluitvorming. Dit is ook 
in commissieverband besproken en ook door B&W bevestigd alleen de tekst is nog niet 
aangepast, derhalve dienen wij het amendement 'richting geven' in. 
 
Vergroten keuzemogelijkheden voor de begroting 
Zoals hiervoor al aangegeven is het zaak dat we in november tijdens de 
begrotingsbehandeling daadwerkelijk iets te kiezen hebben en dat we de consequenties van 
de mogelijke keuzes inzichtelijk hebben. De grootte van de bezuinigingsopgave dwingt ons 
om nu ook voorstellen waar we niet vóór zijn toch te laten onderzoeken en uitwerken. We 
komen voor de opgave te staan keuzes te maken die we niet zouden willen maken. Dat geldt 
overigens voor elke fractie.  
  
De totale gemeentelijke begroting bedraagt zo’n 137 miljoen euro. De aan de raad 
voorgelegde keuzecatalogus bevat slechts 60% van deze begroting. De overige 40%, zo’n 55 
miljoen, blijft daarmee op dit moment geheel buiten zicht. Als voorbeeld: een dossier als 
China of duurzaamheid zou naar onze opvatting zeker in het keuzecatalogus moeten staan 
maar zit ergens verstopt in die 40%. Zo zijn er nog meer voorbeelden. Derhalve dienen wij 
een motie in om ook de keuzemogelijkheden binnen die 40% in het zicht van de raad te 
brengen. Als raad moeten we immers integrale afwegingen kunnen maken. 
 
Bezuinigen op geld dat al niet uitgegeven wordt 
Ook blijkt dat de personeelskosten structureel een onderuitputting laten zien zelfs met FLOW. 
Elk jaar houden tonnen over op het personeelsbudget. Volgens ons is het goed te 
verantwoorden om dit ook te verwerken in de begroting met een minimale bezuiniging van € 
400.000,-. Hiervoor dienen we een motie in. 
  
In onze verdere zoektocht viel het ons op dat er nog veel openstaande kredieten zijn. Dood 
geld dat gereserveerd is voor uitgaven die waarschijnlijk toch niet meer gedaan worden. 
Derhalve onze motie 'openstaande kredieten'. 
  
Investeren in exploitatie-verlagende maatregelen 
Als je thuis financieel moeilijk zit dan ga je kijken welke uitgaven niet perse nodig zijn. Dan 
koop je geen spullen die niet nodig zijn. Je neemt de auto alleen als die echt nodig is maar 
zorgt wel dat die goed onderhouden blijft. Schade vanwege slecht onderhoud gaat je immers 
meer kosten.  
 



De investeringen die je gaat doen doe je vooral in exploitatie-verlagende maatregelen. Je 
gaat bijvoorbeeld je huis isoleren om de stookkosten structureel te verlagen of je legt 
zonnepanelen op je dak om de elektriciteitsrekening te drukken. Dit soort investeringen iseen 
kans voor onze gemeente en die zien we nog te weinig terug in het voorstel. Derhalve dienen 
we de motie investeren in exploitatie-verlagende maatregelen in. 
  
Een voorbeeld van een investering die naar onze opvatting nu te weinig oplevert en uitgesteld 
kan worden is de investering in “Waterfront” ofwel de opwaardering van het Bassin. Hiervoor 
hebben wij een motie voorbereid die voorstelt deze plannen in de ijskast te laten deze 
raadsperiode. 
  
Investeren in versterken sociale structuren 
In een tijd waar burgerparticipatie het toverwoord is, de decentralisaties daarop bouwen is het 
zaak dat de gemeente een aanjagende rol heeft. Het verenigingsleven is het cement, zorgt 
voor cohesie, dat mensen elkaar kennen en iets voor elkaar over hebben. Je gaat iemand 
niet helpen die je niet kent, laat staan als je niet eens weet dat iemand zorg nodig heeft. De 
subsidies aan de verenigingen, de sportclubs, de scouting, de schutterijen enzovoort, hebben 
hierbij altijd als oliekannetje gefunctioneerd en dat zou naar onze mening ook zo moeten 
blijven. Als je het zakelijk zou bekijken is Investeren in sociale structuren en netwerken 
immers ook een exploitatie-verlagende maatregel in bijvoorbeeld de zorg en het terugdringen 
van eenzaamheid. In dit perspectief maken we ons ook zorgen over de bezuinigingen op punt 
Welzijn. Het risico op bezuinigen op deze activiteiten leidt waarschijnlijk tot toenemende 
kosten op andere vlakken. 
 
In deze gedachtelijn zou volgens ons ook gekeken kunnen wordeb naar de voorgestelde 
bezuiniging op het onderhoud van het groen bij de sportvelden. Waarom niet een deel van de 
huidige kosten als subsidie aan de verenigingen toekennen als ze zelf zorg gaan dragen voor 
dit onderhoud? Dit zal niet in alle gevallen kunnen maar is zeker het onderzoeken waard. 
Motie ‘onderhoud (groen) voorziening verenigingen’. 
  
Richting geven op hoofdlijnen, keuzes bij de begroting 
Dames en heren, wij hebben er als fractie voor gekozen om nu tijdens het richting geven op 
hoofdlijnen te blijven en te focussen op het maximaliseren van de keuzemogelijkheden voor 
een weloverwogen integrale keuze. Dit alles om tijdens de begrotingsbehandeling de knopen 
door te hakken. Daarom is het voor ons niet vanzelfsprekend dat de sjablonen uit de 
keuzecatalogus die nu niet in het voorstel van B&W staan daarmee buiten schot blijven. 
Onder druk wordt immers alles vloeibaar. 


