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Algemene beschouwingen voorjaarsnota Gemeente Weert  2016 

 
Het is een bijzondere voorjaarsnota dit jaar. Het lijkt wel een soort van vierluik. En dan van 
een vierluik waarin elk luik in een andere stijl is gemaakt en door een andere schilder.  
 
Het ene luik is waarschijnlijk door de ambtenaren gemaakt. Strak, transparant met scherpe 
lijnen en veel detail. Dit luik is een keurig uitgewerkt deel waarin de te behalen doelstellingen 
nauwkeurig en concreet worden beschreven.  
 
Een ander luik is geschilderd door een eensgezind college en heeft iets zweverigs, iets 
onwerkelijks. Alles lijkt mooier dan het is, gepimpt. Het poogt een wereld te schetsen waar 
bijna niets meer aan het geluk ontbreekt. Bijna alles wat je je kan wensen is voorzien van 
een vinkje, nog een paar vinkjes te gaan en dan lijken de doelen van het college bereikt. Het 
palmares voor de volgende verkiezingen al “under construction”.  
 
Het derde luik is geschilderd door alle portefeuillehouders afzonderlijk. Ieder zijn eigen 
creatie en in zijn eigen stijl, over en door elkaar heen, Het is vaag, wazig, soms abstract veel 
contrasterende kleuren en laat veel, eigenlijk teveel, over aan de fantasie. Dit is het 
prioriteitenluik, waarin de afzonderlijke wensenlijstjes van de afzonderlijke 
portefeuillehouders zonder enige samenhang worden opgesomd. Een wensenlijst die bijna 
drie keer zoveel vraagt als het beschikbare budget. De uitleg ontbreekt en er is geen 
samenhang te bekennen. Ook is niet duidelijk waar de dekking vandaan moet komen. OZB? 
 
Het vierde en laatste luik lijkt wel een heuse Appel en is geschilderd door niemand minder 
dan onze wethouder financiën Harrie Litjens. Het is erg abstract, een paar spatten verf, het 
merendeel van het doek is onbeschilderd. Iedereen ziet er wel iets anders in. Wat zou de 
schilder hier toch mee bedoeld hebben? Het blijft een vraagteken. Het enige dat de kijkers 
met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal zeker weten dat dit het financiële luik moet 
zijn…  
 
Dames en heren, het zal na dit betoog en met name over het vierde financiële luik geen 
verassing zijn dat we het volgende amendement indienen: 
 
[Amendement: ‘Voorjaarsnota voor kennisgeving aannemen’]  
 
 
Hoe kijkt het CDA verder tegen de zaken aan? 
 
Ontwikkelingen voormalige KMS 
Het CDA is blij dat een ondernemer aan de slag is gegaan op de voormalige KMS en daar 
de zogenaamde vijf pleinen verder gaat uitbouwen. Nog een paar maanden en het is alweer 
een jaar geleden dat de eerste asielzoekers aankwamen en is al één jaar van de vijf om. De 
burgemeester heeft ons toegezegd dat het langer dan vijf jaar huisvesten van asielzoekers of 
uitbreiding van het aantal boven de nu afgesproken grens van 1000 altijd via de 
gemeenteraad zal lopen en dat daarmee de gemeenteraad aan zet blijft.  

 
Versterking regiofunctie 
Het is belangrijk dat Weert aantrekkelijk is en blijft voor de inwoners van Weert, maar ook 
voor de regio en eventuele nieuwe inwoners. Van het CDA zou meer ingezet mogen worden 
op het aantrekkelijk maken van de gemeente voor kinderen en jonge gezinnen. Zeker ook de 
binnenstad. Subsidie van de provincie moet daar maximaal voor worden benut. Het college 
heeft een prioriteit opgevoerd hiervoor maar daarin worden geen concrete projecten 
genoemd terwijl er diverse projecten als aparte prioriteit worden opgevoerd die daar wat ons 
betreft zeker in zouden passen. Daarbij hebben wij al bij diverse beschouwingen 
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aangegeven dat het Waterfront voor het CDA geen prioriteit heeft. Het CDA dient de 
volgende motie in: 
 
[Motie: ‘Versterking centrumfunctie’] 
 
Zorg 
In 2015 heeft de gemeente een fors bedrag overgehouden van het besteedbare budget voor 
de zorgtaken binnen de 3D's en hulp bij het huishouden. Gedurende het jaar heeft de raad 
(te) weinig zicht gehad op de uitgaven binnen de 3D’s. Bovendien ontbreekt het aan 
kwaliteits- en andere indicatoren op basis waarvan we kunnen beoordelen of mensen de 
zorg krijgen die ze nodig hebben en hier tevreden over zijn. We begrijpen dat dit voor een 
deel samenhangt met een aantal onduidelijkheden in het transitiejaar.  Desalniettemin is het 
voor het CDA momenteel onvoldoende toetsbaar of er goede zorg verleend wordt die (hard) 
nodig is. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de bezuinigingen hebben geleid tot een 
vermindering van het aantal arbeidsplaatsen, ook in Weert. Hier zouden wij graag 
transparantie over wensen om zo een beter beeld te hebben van de maatschappelijke 
gevolgen.  Vanaf 2016 willen wij meer tussentijds inzicht in de uitgaven van het budget en 
willen we op basis van een toetsingsinstrument de kwaliteit van zorg en ondersteuning 
kunnen beoordelen. Bij de behandeling van de jaarrekening 2015 komen we op 
voorgenoemde zaken terug. 
 
Mijn Straat Jouw Straat 
De gemeente heeft de mond vol van loslaten en de regie meer teruggeven aan de inwoners. 
Het verbaast het CDA dan ook dat bij de wijk- en dorpsraden een tegendraadse beweging 
wordt ingezet. Hier wil het college op de millimeter aan de voorkant gaan controleren. Ga 
hier als college volwassen mee om. Anders win je misschien een slag maar verlies je de 
oorlog. We zullen hier in de volgende raadscyclus als dit dossier aan de orde komt op 
terugkomen.  
 
Groen 
Onze inwoners maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond het groenonderhoud. Het lijkt 
erop dat Weert een grote grasmat wordt. Gras is ook groen maar of dat past in het beeld 
Weert de groenste stad van de wereld? Volgens het CDA niet. Het zou een verarming zijn 
voor de woonomgeving. Het CDA begrijpt dat het college de bezuinigingen moet uitwerken 
en wil dat de raad over het uiteindelijke plan het besluit neemt. Wij dienen daarom de 
volgende motie in: 
 
[Motie: ‘Groen’] 
 
Personeel 
Het college stelt voor om in de prioriteiten extra geld op te nemen voor personeelskosten. De 
argumentatie ontbreekt hiervoor. “Dit hebben we gewoon hard nodig” is onvoldoende 
argumentatie. Daarnaast vinden wij als CDA dat je dit integraal moet willen bekijken. Daarom 
dienen we de motie “personeel” in. 
 
Verkeer en vervoer 
Het college stelt voor om de stelpost verkeer en vervoer 3 keer zo hoog te maken en daar 
een aantal zaken in onder te brengen die daar oorspronkelijk niet onder zouden passen 
zoals onderhoud. Het CDA vindt dat ook hier de gemeenteraad een rol heeft en dient 
daarom de volgende motie in.  
 
[Motie: ‘Stelpost verkeer en vervoer’] 
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Dienstverlening 
De gemeente moet dienstbaar zijn aan de inwoners. De afgelopen tijd hebben we te vaak 
van inwoners vernomen dat de wachttijden aan de telefoon erg kunnen oplopen. Vandaar 
dat we de motie “verkorten wachttijden telefoon” indienen.  
 
[Motie: ‘Verkorten wachttijden telefoon’] 
 
 
Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de 
voorjaarsnota die dit jaar in vierluiksvorm is verschenen. 

 
 

Tot zover de algemene beschouwingen van het CDA. De  voorjaarsnota is bedoeld om 
de richting aan te geven richting de begroting. Dez e zal in de praktijk worden 
begrensd door de beschikbare financiële middelen en  dat vereist keuzes maken.  Bij 
de besluiten die we de komende tijd gaan nemen blij ft deze gedachte voor ons voorop 
staan. Omdat Weert het waard is! 
 
 


