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Algemene Beschouwingen CDA Weert 
op de begroting 2016 van de gemeente Weert 

 
 
Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende 
begroting 2016 van onze gemeente. Tijdens de vorige begrotingsbehandeling waren 
we erg kritisch op het feit dat het college geen sluitende begroting had voorgelegd en 
daarmee de leiding uit handen gaf. Het gevolg was een chaotische 
begrotingsbehandeling met effecten die volgens mij niet iedereen overzag. Eerlijk is 
eerlijk. Nu ligt er wel een sluitende begroting. Het college heeft keuzes durven maken 
en daar kan iedereen het zijne van vinden. Wij zijn het niet met alle keuzes eens 
maar er ligt wel een sluitende begroting die zo meteen als basis kan dienen voor de 
behandeling. Politiek is immers keuzes maken.  
 
De les voor deze begrotingsbehandeling is een andere. Bij een 
begrotingsbehandeling hoort de gemeenteraad naar onze opvatting integrale keuzes 
te maken. Of het toeval is of niet, het valt ons op dat een aantal dossiers al zijn zeker 
gesteld vóór deze begrotingsbehandeling. Ik denk hierbij aan het Archief in de kelder 
van dit stadhuis, een naar onze mening onnodige investering van ruim 1 miljoen, en 
de subsidie topsport volleybal. Dossiers die waarschijnlijk anders bekeken waren als 
ze nu integraal mee waren genomen. 
 
Zoals het ernaar uitziet zullen bij de begrotingsbehandeling van 2017 de echte noten 
gekraakt moeten worden. Dan zal pijnlijk duidelijk gaan worden dat we nu het geld 
uitgeven dat volgend jaar bij de verenigingen weggehaald gaat worden.  
 
Het zwaartepunt van deze begroting ligt overduidelijk bij economie, promotie, externe 
samenwerkingsverbanden en vastgoed terwijl de interne samenwerkingsverbanden, 
lees verenigingen en maatschappelijke organisaties, de sluitpost vormen van deze 
begroting. Voor het CDA is de balans volledig zoek. 
 
OZB 
Dat deze begroting sluitend is komt vooral door een drastische verhoging van de 
OZB met 11%. Als CDA hadden we voor de verkiezingen al aangegeven dat we niet 
gingen ontkomen aan OZB verhoging in tegenstelling tot sommige andere partijen 
die hun kiezers een ander verhaal vertelden. Hoewel dit een forse verhoging is zullen 
we hier toch mee instemmen om het huishoudboekje op orde te krijgen. De OZB 
tarieven zullen daarmee meer in de buurt komen van het gemiddelde OZB tarief in 
Limburg.  
 
Burgerkracht 
Er is al veel gesproken over burgerkracht en burgerparticipatie. Dat werkt als de 
inwoners zichzelf zien als onderdeel van iets groters, bijvoorbeeld als lid van een 
vereniging maar ook als inwoner van onze gemeente. In lijn met wat Kennedy ooit 
zei kun je hier zeggen: “Vraag je niet af wat een ander voor jou kan doen, vraag je af 
wat jij voor iemand anders kan doen”. Als we die instelling kunnen bevorderen dan 
gaan we de goede kant op. Samen de schouders eronder om voor elkaar iets te 
betekenen. Zo hebben we het initiatief “Hart voor Moesel” dat zich inzet voor behoud 
van voorzieningen op Moesel. Een ander prachtig voorbeeld is het initiatief in 
Stramproy rondom de bieb. De bieb in Stramproy die bedreigd wordt met de 
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ondergang vanwege de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente op het 
Bibliocenter. Maar dat mocht niet gebeuren; de inwoners van Stramproy 
mobiliseerden zich en komen samen met een alternatief plan dat 98.000 euro gaat 
besparen en waar vrijwilligers de bieb gaan runnen. Het lijkt erop dat zelfs de 
openingstijden verruimd kunnen worden. Chapeau! Dat is burgerkracht! Beste 
collega raadsleden, dit is een voorbeeld van burgerkracht dat we moeten koesteren, 
een voorbeeld dat als inspiratie kan dienen, een voorbeeld dat navolging verdient. 
Als we dit als gemeenteraad de kop in drukken laten we dan ophouden met te praten 
over burgerkracht en burgerparticipatie. Practice what you Preach! We zullen 
daarover een amendement indienen.  
[Amendement bieb Stramproy ]  
 
Verder zien we nog meer mogelijkheden om burgerkracht te stimuleren en aan te 
jagen. In onze ogen kan het omvormingsfonds zoals voorgesteld door het college 
een grotere maatschappelijke opbrengst opleveren. 
[Motie Vergroten maatschappelijke relevantie omvorm ingsfonds]  
 
Verenigingen 
Zoals reeds aangegeven willen wij als CDA niet dat de verenigingen volgend jaar de 
sluitpost van de begroting worden. Daarom willen wij nu al andere prioriteiten stellen. 
Het college stelt voor om het Waterfront te her-ontwikkelen. Wat ons betreft gaan we 
daar zeker in deze raadsperiode geen geld aan besteden. [Amendement Waterfront] 
  
Het Fonds ondersteuning burgerinitiatieven (prioriteit 23) wordt ingevoerd om de 
sociale cohesie en de ‘ontmoeting’ te stimuleren. Op zich is dit natuurlijk heel 
sympathiek maar als dit ten koste gaat van het budget van de verenigingen die juist 
die sociale cohesie en die ontmoeting stimuleren dan is dat toch wrang en een klap 
in het gezicht van de verenigingen.  
 
We vinden de vanaf 2017 voorgestelde bezuinigingen op de verenigingen buiten alle 
proporties maar we schatten in dat we de volle € 519.000 bezuiniging niet geheel 
teniet zullen kunnen doen.  Daarom roepen we deze raad en college op om alles in 
het werk te stellen om de bezuinigingen op de verenigingen te beperken. [Motie 
subsidies verenigingen]. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat verenigingen meer 
mogelijkheden krijgen om zelf de broek op te houden. Tijdens de behandeling van de 
voorjaarsnota hebben we een motie ingediend. Deze motie riept het college op om 
een voorstel voor te leggen hoe verenigingen zelf zorg kunnen dragen voor het 
(groen)onderhoud van sportvelden door hen een deel van het bespaarde bedrag toe 
te kennen. Deze motie is destijds raadsbreed aangenomen en de mogelijkheden 
worden momenteel onderzocht. We zijn heel benieuwd naar de uitkomsten daarvan.  
 
Cultuur 
Dames en heren, we hadden het net al over de sluitpost van de begroting en hoewel 
dit college aangeeft dat het kiest voor cultuur is dat toch met name kiezen voor het 
Munttheater. Laten we duidelijk zijn, ook het CDA wil het Munttheater behouden. 
Investeringen zijn noodzakelijk om dit te verwezenlijken. Maar daarmee kiest dit 
college niet voor cultuur in de brede zin waaronder volkscultuur. Die cultuur valt 
samen met alle andere verenigingen en sport in het vakje € 519.000 van de €1,2 
miljoen. Daar wil dit college in 2017 43% op bezuinigen en daar wordt dan vrolijk bij 
gezegd dat we dit bedrag best kunnen verminderen door de huur van de 
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sportaccommodaties omhoog te schroeven. Een boekhoudkundige gedachte, die 
linksom of rechtsom het probleem bij diezelfde verenigingen neerlegt.  
Ik weet dat dit niet aan de orde is voor de begroting 2016 maar wij zijn tegen deze 
ingezette taakstelling die vanaf 2017 gaat spelen. Volgens onze opvatting is het 
verenigingsleven het cement van de maatschappij. Als je wil bevorderen dat mensen 
voor elkaar zorgen, zorg dan dat je ze daarbij ontzorgt. Faciliteer en stimuleer sociale 
netwerken en cohesie. Dat zijn investeringen die je op andere fronten dik terug 
verdient. 
 
3D’s 
De sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad ten aanzien van de 3D’s zijn nog 
zeer beperkt en ook zijn de resultaten en de financiën nog onvoldoende inzichtelijk 
voor de raad. Wij vinden het innovatiebudget van 200K een prima initiatief maar dit 
zou volgens ons binnen het kader van de 3D financiering moeten blijven. Het lijkt er 
immers op dat daar gelden onbenut blijven.  
[financiering innovaties 3D] 
 
Vluchtelingen 
Bij de debatten over de vluchtelingenopvang in Weert is door het college 
aangegeven dat dit niet zal drukken op de gemeentelijke begroting. Graag vernemen 
wij of het college deze toezegging gestand kan doen. Er zullen nu wel programma’s 
moeten komen voor de mensen in de opvang en met name de kinderen. We zijn 
bezorgd omdat er nog altijd geen onderwijs gegeven wordt. We willen graag 
vernemen wat hieraan gedaan wordt en op welke termijn we hiervan de resultaten 
gaan zien. 
 
Moties en amendementen 
 
Ik zal nu overgaan tot de indiening van onze moties en amendementen: 
 

[Motie Subsidie vrijwilligersorganisaties  ] 
[MotieVergroten zelfredzaamheid verenigingen  ] 
[Amendement Bieb Stramproy  ] 
[Amendement Schrappen herontwikkeling Waterfront  ] 
[Motie Vergroten maatschappelijke relevantie omvormingsfon ds  ] 
[Amendement Financiering Innovatiebudget 3 D’s  ] 
[Motie Alternatieve burgerpeiling ] 
[Amendement Besluitvorming prioriteiten ] 
[Amendement Budget Rekenkamer  ] 

 
Dames en heren, dit waren de algemene beschouwingen van het CDA op de 
begroting 2016 van de gemeente Weert. Ik wil graag alle mensen bedanken die een 
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze begroting en die een rol 
spelen bij de behandeling van deze begroting.  
 
Dank voor uw aandacht! 
 

Weert is een prachtige stad in beweging. Om dat te houden is de inzet van iedereen nodig. 

Doen wat nodig is voor onze mooie gemeente. Samen kunnen we dat. Omdat Weert het 

waard is! 


