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Voorzitter, 
 
Ondanks dat socialisten optimisten zijn begin ik ons verhaaltje dit jaar eens niet zo opgewekt als 
anders.  
 
Want hoewel wij allemaal kunnen vinden dat we hier vandaag belangrijke dingen voor onze stad, en 
voor onze gemeente doen, denken veel mensen buiten deze muren daar anders over. 
 
 
We leven in een wereld van toenemend cynisme. Mensen vertrouwen de politiek, hun gekozen 
bestuurders steeds minder. De mensen zijn boos omdat ze aan de ene kant slachtoffer zijn van een 
overheid die hen zekerheden afgepakt en daar aan de andere kant maar weinig voor teruggeeft, laat 
staan uitlegt waarom het allemaal nodig is. Mensen  begrijpen de keuzes niet en zijn ook  mondiger 
geworden e3n uiten hun boosheid. 
 
Toch zien we dat mensen over het leven van alledag veel minder te klagen hebben. Wij gaan als SP 
zoals u weet regelmatig de straat op, spreken daar deur aan deur met mensen. En meestal zijn ze 
prima tevreden met hun eigen leven, met hun buurt. En als ze ergens niet zo tevreden over zijn dan is 
er vaak heel gemakkelijk een bereidheid te vinden om daar iets aan te gaan doen.  
 
Een tegenstelling dus, nummer één. 
 
 
We leven in een wereld van toenemend onbegrip. De discussie over vluchtelingen is daar een 
voorbeeld van. Begin jaren 1990 en rond de eeuwwisseling waren er ook pieken in 
vluchtelingenstromen naar Nederland en het lijkt erop dat dit toen een stuk minder weerstand 
opwekte dan nu. Er komen opnieuw mensen van ver weg naar ons land op de vlucht voor oorlog en 
dat roept heftige reacties op. Ook daarin zijn mensen mondiger geworden al gaat het te vaak alle 
schaamte voorbij. Voor racisme hebben wij géén begrip. 
 
Toch zien we dat mensen in Weert over het algemeen positief of in ieder geval gelaten zijn over de 
vluchtelingenopvang in onze stad. Doemscenario’s zijn niet uitgekomen en de heftigste kritiek is 
verstomd. Gelukkig zien we zelfs meer dan ooit  verdraagzaamheid in de vorm van tientallen 
initiatieven en honderden vrijwilligers die zich hebben gemeld bij het asielzoekerscentrum.  
 
Tegenstelling nummer twee. 
 
 
We leven in een wereld van toenemende ongelijkheid. 10 procent van de Nederlanders bezit 
inmiddels 63 procent van het vermogen in ons land. Duur gekocht publiek bezit geven we voor veel te 
weinig geld weer weg,. ABN Amro gaat naar de beurs, waardoor miljarden aan belastinggeld 
verdampen. Ondanks dat dit college ervoor waakt dat mensen niet buiten de boot vallen wordt zij 
(het) daarin nou niet bepaald geholpen door het kabinet met daarin nota bene de PvdA die afknijpt. Er 
is vanuit Den Haag geen kentering te zien. Daarover zo dadelijk nog wat meer. 
 
Toch zien we dat dit juist niet zulke heftige reacties oproept onder de mensen. Ja, er wordt schande 
van gesproken, maar om nou op de barricades te gaan? De grote meerderheid voelt daar blijkbaar 
weinig voor. Volksaard? Machteloosheid?  
 
Tegenstelling nummer drie. 

 
Cynisme, onbegrip, ongelijkheid. 
 
Maar zoals ik al aangaf zijn socialisten optimisten. Cynisme, onbegrip en ongelijkheid onder de 
mensen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het is het gevolg van politieke keuzes. Ook lokaal. Of 
de politiek dat nu leuk vindt of niet..  én of de mensen dat nu leuk vinden of niet. 
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Wij SP’ers geloven dat mensen terug te winnen zijn! Dit college is daarvoor de goede weg 
ingeslagen. 
 
 
De keuzes die NU gemaakt worden zijn beter. Ondanks dat we de lasten van verkeerde keuzes nog 
meedragen begint het huishoudboekje op orde te komen. Niet te lang om de hete brei heen draaien 
maar een beslissing nemen, desnoods niet met een gouden randje eromheen. Maar in veel slepende 
projecten wordt een doorbraak geforceerd of ze worden, nog beter, gewoon afgerond.  
Voorbeelden. 
 

‐ Nu het wat rustiger wordt rond de nieuwe zorgtaken die de gemeente heeft gekregen 
blijkt dat het in Weert goed op orde en goed geregeld is.  Er valt niemand buiten de boot 
en we springen snel en goed in op problemen. Op een later moment zullen we als SP 
wellicht met iets komen dat nog wat ambitieuzer is dan dat. 

‐ Sociale woningbouw. Niet meer slopen maar gewoon bouwen. We hopen hier op nog 
meer goede initiatieven en we komen er zo meteen nog op terug. 

‐ De gedurfde keuze om een gedeelde invulling aan de Van Horne Kazerne te geven. Een 
asielzoekerscentrum voor duizend mensen voor vijf jaar én het openstellen voor 
Weertenaren, verenigingen en organisaties. Uniek in Nederland en waarschijnlijk zelfs 
Europa. Ook daarover zo meteen meer. 
 

 
De manier waarop de keuzes gemaakt worden kan beter. Namelijk samen met de mensen. Bij het 
uitdenken van keuzes mensen al zo vroeg mogelijk betrekken, en dan niet u vraagt wij draaien. 
Mensen zijn best bereid om de handen uit de mouwen te steken als ze zich maar serieus genomen 
voelen. Ook hier moet gezegd worden de gemeente dit steeds beter begint te snappen.  Voorbeelden 
 

‐ De opzet van de buurtpreventie in Weert Zuid. Gisteren weer een succes. 
‐ De manier waarop mensen betrokken worden bij het opstellen van plannen voor hun 

wijken en dorpen. Voor die nieuwe manier van werken niets dan lof laatst in het 
Keenterhart.  

‐ Samen met zich spontaan organiserende ouders een plan maken voor een veiligere Sint 
Jozeflaan en dat uiteindelijk ook zo gaan uitvoeren. Houd dat vast. 
 

 
De uitleg van de keuzes die gemaakt worden moet beter. Sociale media worden harder. Je moet 
natuurlijk niet mee te gaan in het geschreeuw maar je mag best van je afbijten als je onterecht in een 
kwaad daglicht wordt gezet. Je mag best wat minder braaf zijn.  
 
Maar vooral moeten we de keuzes beter uitleggen. Om daarover niet te zeiken geen voorbeelden 
zoals daarnet. We komen kom er zo wel nog even op terug. 
 
 
Voorzitter, we gaan vandaag de harten van de mensen niet terug winnen maar we kunnen wel 
doorgaan met het maken van goede keuzes. Dat is een begin. En daarmee kom ik op punten die wij 
graag anders zien in deze begroting. Acht punten loop ik met u langs. 
 
Één. Armoede. 
Ongelijkheid, armoede kunnen we in Weert nog beter bestrijden. Het college legt een sterke 
koppeling met het subsidiebeleid. Bezuinigingen gaan pas in 2017 in maar de bezuiniging op het 
sociaal cultureel fonds al in het komende jaar. We hebben daar een iets ander idee over en daarom 
dienen we een amendement in.  
 

Amendement: Sociaal cultureel fonds 
 
Op dit punt hebben wij ook nog enkele vragen aan het college. 
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Vraag aan het college: Is het college bereid om de reserve sociaal domein te voeden en op 
welke wijze? 

 
Vraag aan het college: Er is sinds kort een initiatief Kledingbank Weert. Er is al een goede 
samenwerking met de voedselbank, PUNT Welzijn en de sponsorwinkel. Maar men wil iets 
betekenen voor meer mensen dan alleen klanten van de voedselbank. Mensen die 
arbeidsongeschikt zijn, mensen met een ouderdomspensioen, mensen in de bijstand, mensen 
in de schuldsanering enzovoorts. De gemeente heeft deze doelgroepen goed in beeld. Wilt u 
dit samen met de Kledingbank Weert gaan bekijken, hen helpen om deze doelgroepen ook te 
gaan bereiken? 
 
Vraag aan het college: Er zijn in Weert in de loop der jaren een aantal initiatieven en 
organisaties ontstaan die mensen met een laag inkomen concreet helpen of voor hen 
opkomen maar die niet vertegenwoordigd zijn in het Cliëntenplatform Minima. Zoals de 
voedselbank, het Weerter Rode kruis, nieuwe kleinschalige thuiszorgorganisaties, stichting 
Jarige Job, het overleg seniorenhuizen Weert, enzovoorts. Wilt u in overleg treden met het 
CMP om te bezien hoe en of ook deze initiatieven en organisaties binnen het platform aan 
tafel uitgenodigd kunnen worden? 
 

Een laatste punt op dit onderwerp punt waar we in deze beschouwing nu niet op ingaan is het idee 
om iets baanbrekends te doen met het uitkeren van bijstand. Dat gaat wel komen. 

 
D66 heeft het initiatief genomen om nu in eerste instantie samen met de SP en de PvdA te kijken of 
er in Weert geëxperimenteerd kan worden met regelarme bijstand, met een vertrouwensexperiment in 
de bijstand.  De kern hiervan: minder, hoor geen regeltjes, meer vertrouwen en meer mogelijkheden 
voor mensen die nu vaak vastzitten in de bijstand door ze alle ruimte te geven om er een baan naast 
te zoeken. De enige vraag hierover; 
 

Vraag aan het college: Staat dit college in beginsel open voor een experiment in Weert met 
regelarme bijstand? 
 
 

Twee. Werk. 
Voor de SP is de koppeling tussen de taken die de gemeente heeft en heeft gekregen op het gebied 
van werk en het economische beleid erg belangrijk. De SP zal de komende maanden gebruiken om 
zelf bij werkgevers langs te gaan, te inventariseren wat hier speelt en of er belemmeringen zijn in het 
aan het werk helpen van mensen met een uitkering. We zullen in 2016 een plan presenteren en 
kunnen nu al aangeven dat we een nog actievere rol van de gemeente zien. We dienen daarvoor nu 
al een motie in. 
 

Motie: Werk maken van werk 
Drie. Zorg. 
Op het gebied van zorg  passen enkel complimenten. De zorg in Weert staat. Er was in de 
opstartfase van de drie decentralisaties ruim begroot en er is nu voornamelijk scherper gekeken naar 
wat écht nodig is. Zodat mensen die zorg en hulp nodig hebben dit gewoon kunnen blijven krijgen. De 
jeugdzorg wordt op Midden-Limburgs niveau geregeld wat voordelen oplevert. En het belangrijkste, 
schotten tussen de potjes zijn weggehaald zodat indien nodig geld verschoven kan worden. Behalve 
op PUNTWelzijn wordt er niet fors bezuinigd, maar ook dat is in goed overleg gegaan. 
 
De PvdA is het daar in haar beschouwing zo dadelijk/zojuist blijkbaar niet mee eens, blaft, maar bijt 
niet. De SP krijgt zogenaamd een veeg uit de pan dat er bezuinigd wordt in het sociale domein. Men 
erkent daarmee echter het eigen falen. Want was de PvdA maar net zo kritisch naar haar 
partijgenoten in Den Haag die deze bezuinigingen aan de gemeenten doorrekent. 
 
 
Vier. Wonen. 
We zijn zeer te spreken over hoe het college samen met bijvoorbeeld Wonen Limburg sociale 
woningbouw  aanpakt. Wat een contrast met het sloopbeleid van een jaar of tien geleden. Doordat er 
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een andere wind door de provincie waait zijn er ook nieuwe mogelijkheden voor Weert om te bouwen. 
Gedeputeerde Prevoo presenteerde huisvesten van statushouders, vluchtelingen die in Nederland 
mogen blijven, keihard als een kans . Voor iedere woning die naar statushouder gaat moet ook een 
nieuwe woning voor mensen die op een wachtlijst staan gebouwd worden. Wij zouden zeggen, Weert 
grijp die kans en liever nog een tandje bij. We dienen hierover dan ook een motie in.  
 

Motie: Tijdelijke huurwoningen 
 

 
Vijf. Organisatie. 
In 2016 ronden we de flow-trajecten af. We willen geen reorganisatie op reorganisatie. In het 
masterplan overhead verwachten we wel duidelijkheid. Daarom hebben we een amendement 
hierover opgesteld om achtergebleven overhead als een taakstellend uitgangspunt op te nemen. En 
om duidelijkheid en interne flexibiliteit te vergroten normeren we de externe inhuur. Ook daarvoor een 
amendement. 
 
 Amendement: Overhead 
 
 Amendement: Externe inhuur 
 
Kritiekpunt op deze begroting is het te vaak dekking zoeken door deze maar door te schuiven naar 
2017. Dat is niet slim, want we weten helemaal niet wat er in 2017 gaat gebeuren. Het is net zoiets 
als het weer van over twee weken voorspellen. Heb je niks aan. Wij zullen dan ook geen moties of 
amendementen steunen waarin iets naar  2017 doorgeschoven wordt. Een concrete reparatie op dit 
punt is een amendement over de opvang van zwerfdieren. 
 
 Amendement: Zwerfdieren 
  
Wat voor beleid we gaan maken in 2017 en opvolgende jaren willen we wel graag weten. Om 
verrassingen te voorkomen. Onlangs kwam het hoge woord eruit dat na twee jaar aandringen de 
beleidskalender er gaat komen. Eureka! 
 
En tot slot op dit punt vergunningen. Dit stadhuis heeft grote ramen om door naar buiten te kijken. 
Gelukkig willen steeds meer mensen, ondernemers, initiatiefnemers en noem maar op iets 
organiseren in Weert. We krijgen zorgwekkende signalen dat er vanuit de gemeente te weinig wordt 
meegedacht, te weinig naar buiten gekeken. Daarom een vraag. 
 

Vraag aan het college: Vanuit steeds meer kanten horen we dat het aanvragen van 
vergunningen voor evenementen in Weert niet goed gaat, zeker ten opzichte van andere 
gemeenten. Het duurt langer dan elders, er moeten meer formulieren ingevuld worden, er 
blijft lang onduidelijkheid bestaan of een evenement in beginsel ondersteund wordt of niet. 
Kortom, er komt geen eigen initiatief vanuit de organisatie. Weert loopt daardoor 
evenementen mis. Staat het college zoals de SP liever een aanpak voor van meedenken, 
snel duidelijk maken of iets in principe wel of niet kan, hulp bij het invullen en wegwijs maken 
in regeltjes en formulieren, ideeën aandragen over locaties of alternatieve locaties, andere 
praktische zaken enzovoorts? En hoe kunnen we dat gaan regelen? 
 

 
Zes. De hand in eigen boezem 
Bezuinigingen en lastenverhogingen. Gemaekelik kalle met ôoze cênte. Jazeker, vervelende keuzes 
die wij als SP ook maken. Maar kijken we genoeg naar ons zelf? Dat je ook bevlogen raadsleden, 
commissieleden, wethouders voor minder geld krijgt bewijzen wij als SP al jaren. U kent ook ons 
standpunt over fractiebudgetten en de vergoedingen voor raadsleden. Daarover nu niks. Maar wel 
een moreel appèl. 
 

Vraag aan de gemeenteraad: Na afloop van onze vaak veel te lang durende vergaderingen 
moet de portier nog een half uur langer blijven om onze bordjes, kopjes en schoteltjes op te 
ruimen en naar de keuken te brengen. Dit kunnen we toch ook zelf?  
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Vele handen maken licht werk. Helpt mee uw eigen troep op te ruimen zodat anderen dat niet hoeven 
te doen.  Laten wij als gemeenteraad zien dat wij deze discipline op kunnen brengen. 
Rentmeesterschap. Dat moet het CDA toch ook aanspreken.  
 
 
Zeven. Communicatie 
 
Over andere partijen gesproken. De motie van de VVD over actieve communicatie is ons uit het hart 
gegrepen. Ik noemde het zojuist ook al. De communicatie moet echt beter, keuzes uitleggen en 
verdedigen. Communicatie vanuit de gemeente moet niet langer slechts een doorgeefluik van 
informatie zijn, het moet stelling durven nemen. 
 
 
En tenslotte acht, Weert-West 
 
We noemden het al. Waardering voor het lef dat hier getoond wordt. Vluchtelingen daadwerkelijk 
helpen. Beter dan waar dan ook. Uniek concept, grote kansen, goed beleid. Maar mensen en 
verenigingen staan te springen. Iedereen is benieuwd wanneer en hoe het medegebruik van de 
kazerne gaat lopen. We krijgen vele vragen van leraren tot mensen die willen geven en van 
sportverenigingen tot vastelaovundjswaagebawwers: Wanneer komen de mogelijkheden? 
 

Vraag aan het college: Veel vrijwilligers en organisaties die aan de slag willen in het 
asielzoekerscentrum maar ook organisaties en verenigingen die aan de slag willen binnen het 
medegebruik staan in de startblokken. We hebben het idee dat het COA terughoudend is. 
Wanneer is er duidelijkheid te verwachten, wanneer kunnen mensen van start? 

 
Voorzitter ik ga afronden 
 
Alles moet anders, alles moet beter en het liefst gisteren. Maar nogmaals wij zijn als optimistische 
socialisten tevreden met de koers. 
 
Er worden goede keuzes gemaakt en nu de rest nog. Cynisme, onbegrip, ongelijkheid…, ertegenin! 
Het tegengestelde laten zien. We hebben u zojuist alleen burgemeester en wethouders een oplossing 
gegeven hoe je dat kunt doen, nu ook een oproep aan de gemeenteraad.  
 
‘De burger is boos’ En daarom moeten wij juist als raadsleden, gekozen volksvertegenwoordigers de 
burger, wij noemen dat liever de mensen, opzoeken. Meer lef tonen. Stoppen met vergaderen. 
Binnen deze muren veranderden we niks. De straat op, mensen aanspreken, ze bijten heus niet. Ik 
heb het persoonlijk maar één keer meegemaakt dat iemand niks wilde weten en de deur in mijn 
gezicht dichtsmeet. Ik vermoed dat dit een van de weinige mensen was die lid is van een andere 
politieke partij. 
 
‘De burger is boos’. De uitleg ga ik niet geven want aan wie kan ik dat nu beter overlaten dan aan de 
grootste cynicus die ik ken en daarmee kom ik tot slot weer even terug op de PvdA . Naast het advies 
om eens net zo kritisch te zijn op de partijtop in Den Haag als op de SP bij deze de uitnodiging om dit 
boekje van partijgenoot Maarten van Rossem, eens te lezen. Nog meer zelfkritiek. 
 
‘Waarom is de burger boos’. Voor alle belangstellenden te lenen uit de grote bibliotheek vol 
socialistische literatuur van de SP afdeling Weert of via de bibliotheek in de stad, genomineerd voor 
Beste Bieb van NL 2015. 
 
 
 


