
Kiezenmet visie

20 mei 2015



Welkom

Agendavan deavond

• Visie – wethouder Paul Sterk

• Definanciële opgave – wethouder HarrieLitjens

• Uitwerkingper thema – allecollegeleden

• De planning – burgemeester Heijmans

• Tot slot–burgemeester Heijmans



Kiezen metvisie



Kiezen metvisie





Proces

Keuzecatalogus opstellen om te bezuinigen met behulp van demethoden:

• BIGTIRE, analyseren van definanciële positie

• ZeroBasedBudgeting, analyseren van demogelijkheden tot bezuinigen



Kaders voor de keuzes – Leidende principes

1. Geenenkel onderwerp is bij voorbaat uitgesloten

2. Derol van de (lokale) overheid verandert: Vanuit een basishouding vanvertrouwen  wordt zolaag mogelijk op de participatietrap 

ingestapt

3. Werichten onze dienstverlening in op ‘Ja, mits’ en dereguleren waar mogelijk

4. Wehouden zo veel mogelijk rekening metdraagkracht

5. Wekijken naar mogelijkheden om onze inkomstentevergroten

6. Werichten ons op onze kerntakenenverrichten zo min mogelijk uitvoerende takenzelf

7. We zoeken naar externe verbindingen en samenwerking



Kaders voor de keuzes –6 kernthema’s

1. Centrumgemeentemet centrumvoorzieningen

2. Aantrekkelijkwoonklimaat voor gezinnen

3. Aantrekkelijkklimaat voor ondernemers en bevorderen van de werkgelegenheid

4. Goededienstverlening aan inwoners

5. Zorgvoor kwetsbare inwoners/vangnet

6. Ruimtevoor vrijdenkers en creativiteit in een duurzame samenleving.



Onze voorstellen

• Toelichting nu op hoofdlijnen

• Detailuitwerking per product vindt u in de stukken



Financiële scenario’s en onze voorgesteldekeuzes

(incl.nieuw beleid envervangingsinvesteringen)

2,586,950

6,773,533

8,395,282

4,634,270

 7,523,907 

 10,628,136 

2,573,878 2,756,057

3,715,767

voorgestelde keuzes worst case best case



Wethouder Frans van Eersel

• Versterken van de economie

• Binnenstad

• Infrastructuur (volgende sheet)

• Weert als woonstad (volgende sheet)

• Vastgoed (volgende sheet)



Wethouder Frans van Eersel

• Infrastructuur



Wonen – huidige situatie/analyse



Wonen - visie



Vastgoed

180 objecten

verzekerde waarde € 

250.000.000
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Vastgoed

• Jaarlijkse exploitatie € 14.000.000



Wethouder GeertGabriëls

• Onderwijs

• Cultuur

• Duurzaamheid

• Voorzieningen

• Sport

• Subsidies

• Weert-West

• Toerisme en recreatie

verbinden



Wethouder HarrieLitjens

• Openbare ruimte woonwijken

(o.a. beheeren onderhoudbomen, bermen, plantsoenen,straatreiniging)

• Inkomensondersteuning

• Niet-beïnvloedbaar: Landelijk verdeelmodel  Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

• Beïnvloedbaar: Instroom, preventie, handhaving,Werk.kom, terugvordering en verhaal

• Financiële positie

• Indexering en verhoging OZB en tarieven

• Lagere reserve majeure projecten, vervallen prioriteitenbudget, verlagen vervangingsinvesteringen



Wethouder Paul Sterk

• Sociaal domein

• Welzijn



Burgemeester Jos Heijmans

• Samenwerking

• Masterplan ICT en informatievoorziening

• De gemeentelijke organisatie



De planning en het proces – burgemeester Jos Heijmans

• Alle stukken staan na deze bijeenkomstonline op www.weert.nl

• Ma.8 endo.11 juni: ambtelijkebeantwoording van vragen voor raadsleden

• Maandag15 juni: Raadscommissie waarin we antwoord geven op de doorde raadingediende vragen rondKiezenmet Visie

• Dinsdag16 juni: Raadscommissie met een toelichting op demografischeontwikkelingen

• Woensdag17 juni: Raadscommissie waarin alle resterende vragen (van 15 juni) worden beantwoord.



De planning en het proces

• Woensdag 1 juli 13.00-22.30 uur : raadsvergadering Voorjaarsnota

instemmenmet de verwerking vande keuzes voor indeBegroting

• Donderdag 2 of maandag6juli: eventueel vervolg raadsvergadering

• 1 juli (Voorjaarsnota) – 12 november (Begroting): Uitwerken keuzes voorjaarsnota. Tussentijdse bijstellingen zoals de meicirculaire 

hierin meenemen.

• September: extra informatievergadering om richting te geven of bij te sturen

• 12 november: Begroting



Tot slot
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