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Voorjaarsnota 2016

Aan de leden van de raad en het college van burgemeester en wethouders

Hierbij bieden wij u onze algemene beschouwing bij de voorjaarsnota 2016
aan.
Vooraf wordt opgemerkt dat deze algemene beschouwingen géén begroting
zijn voor de komende jaren, doch is bedoeld om het college verdere richting te
geven.

In deze algemene beschouwingen zijn de volgende onderwerpen
meegenomen:
‐ beleidsmatige wijzigingen en een beter toekomstperspectief voor Weert

Inleiding
Het bovenstaande onderwerp geeft nadrukkelijk aan dat uw college en de raad
aan de hand van deze algemene beschouwingen een richtinggevende discussie
gaan voeren over de plannen voor 2017. De uiteindelijke besluitvorming over
het beleid voor 2017 vindt plaats bij de vaststelling van de begroting.

Aanleiding/geschiedenis
In 2015 is er geen voorjaarsnota gepresenteerd vanwege het intensieve traject
“Kiezen met Visie” in 2015. Hierop hebben wij gepast gereageerd.
In het verleden heeft de raad de wens uitgesproken om tot een andere aanpak
en inhoud van de P&C Cyclus en P&C instrumenten te komen. Hierbij wordt
vooral gedacht aan een andere /nieuwe richting, een afgeslankt boekwerk en
het SMART presenteren van de resultaten. Dat laatste vraagt inhoudelijk nog
veel werk (of SMART betekent tegenwoordig Slim Met Algemeenheden
Richting Toekomst).
Deze gewenste situatie heeft ons doen besluiten om deze keer onze “algemene
beschouwingen nieuwe stijl” aan u voor te leggen.

Enkele in het verleden door ons aangedragen wijzigingen werden niet
overgenomen. Gelukkig bestaat er voortschrijdend inzicht bij de raad waardoor
deze voorstellen alsnog in een iets andere vorm zijn gerealiseerd. Voorbeelden
hiervan zijn:
‐ behoud schoolzwemmen wat is voortgezet als Swim 2 Play (het
schoolzwemmen 2.0)
‐ Poort van Limburg waar dan wel geen verbreding van de bestemming
heeft plaats gevonden maar waar wel realistisch een afwaardering is
doorgevoerd
‐ De herontwikkeling van De Lichtenberg en omgeving waar nu met de
ontwikkeling van Weert West stappen worden gezet.
Dit geeft ons moed en om ook richting begroting 2017 met voorstellen te
komen.

Moties/amendementen voorgestelde prioriteiten en vervangingsinvesteringen
In de inleiding van de voorjaarsnota wordt aangegeven dat vooruitlopend op
WinD er al 2 personeelsprioriteiten zijn ingediend en dat in de begroting op
basis van het Wind‐traject zo nodig nieuwe prioriteiten worden opgevoerd. Een
organisatieontwikkeling hoeft niet op voorhand al te leiden tot formatie‐
uitbreiding, vooral niet omdat FLOW net is afgerond. Daarom een motie WinD
om ervoor te zorgen dat er voor de begroting een zeer goed onderbouwd
voorstel ligt waarom formatie‐uitbreiding volgens het college noodzakelijk is.
Ook staat in de inleiding dat op basis van de voorgestelde prioriteiten er een
nadeel van in totaal bijna 240.000 euro ontstaat ten opzichte van het
beschikbare budget. Het kan zijn dat het college hierbij al heeft geanticipeerd
op het positief resultaat van de jaarrekening 2015 van bijna 11 miljoen. Dit
maakt dat D66 het verantwoord vindt om, gezien het feit dat de OZB vorig jaar
buitensporig verhoogd is en er nu door het college een overschot van bijna 11
miljoen wordt aangekondigd, met een motie te komen om de OZB in 2017 te
verlagen.
Vervolgens wordt er voorgesteld om de exploitatiesubsidie van Stichting
Zwembad de IJzeren Man te verhogen. Het college houdt bij de berekening
van het tekort wel rekening met het doorgaan van Swim 2 Play waardoor het
tekort lager uitvalt maar niet met het door het college al aangekondigde
verwachte extra tekort doordat de exploitatie van het Blauwe Meertje bij een

andere partij is weggezet. Dit gaat een concurrent worden van het zwembad.
Daarom stellen wij voor om hierop te anticiperen en de te verwachten
inkomstenderving nu al mee te nemen en in de begroting te verwerken.
Verder vraagt het college extra geld voor de bijdrage aan Keyport. De
gemeente draagt daarnaast ook bij aan de Samenwerking Midden Limburg.
Verder staat in de voorjaarsnota dat Weert zich meer gaat oriënteren op
Brainport. Als het om samenwerking gaat, vindt D66 dat helder moet zijn waar
de focus ligt. Daarom komen wij met een motie om de focus te leggen op
Brainport en Keyport en hiervoor in 2017 concrete voorstellen te doen die
hierop gericht zijn en daar de ambtelijke inzet aan te besteden. Dit betekent
stoppen met SML.
Ook de garantiebanen worden als prioriteit opgevoerd. Er wordt geld
gevraagd maar het is niet bekend hoe het college hier vervolgens invulling aan
gaat geven. Daarom vraagt D66 om voorafgaand aan de begroting 2017 aan te
geven op welke manier het college de garantiebanen gaat invullen zodat wij als
gemeente aan onze wettelijke taak voldoen.
Onder de noemer versterking centrumfunctie voor de regio wordt de visie op
het stadshart benoemd. Wij zijn het met het college eens dat er een
investering in het centrum nodig is. Het college noemt echter naast
fantastische initiatieven ook asbestsanering van C’wartier als middel tot
versterking van de centrumfunctie. Asbestsanering is echter pas in 2024
verplicht. Omdat beoogd wordt om C’wartier voor 2024 te slopen, mag het niet
zo zijn dat een investering in asbestsanering van C’wartier ten koste gaat van
de andere projecten ter verbetering van de binnenstad.
Bij de vervangingsinvestering staat de vervanging van strooiwagen en
bestelauto’s opgenomen. Een kans om bij de aanschaf hiervan over te gaan op
een zo duurzaam mogelijk wagenpark willen wij niet laten lopen.

Tot slot
Een viertal punten die voor D66 van groot belang zijn:
Aanpassing verkeersknelpunt Maaseikerweg. Er is door het college gezegd dat
de aanpak van dit knelpunt extra duur gaat worden vanwege de bovenmatige
aandacht van de raad. Het college heeft aangegeven dat de aanpassing betaald
gaat worden uit het overschot van de houtstraatlossing.

Wij vragen het college dit expliciet in de begroting op te nemen zodat er geen
extra geld voor vrij gemaakt hoeft te worden
Schulddienstverlening. D66 heeft aandacht voor de schuldenproblematiek van
mensen. Wij zijn van mening dat de inzet van vrijwilligers hierbij een
belangrijke rol kan spelen. Wij hebben gezien dat er inmiddels bestuursleden
geworven worden voor schuldhulpmaatjes in oprichting. Deze ontwikkeling kan
een steun in de rug gebruiken. Daarom stellen wij voor dat het college extra
inzet pleegt op het laten starten van een stichting schuldhulpmaatjes of een
vergelijkbare stichting. Het resultaat hiervan moet een goed functionerende
organisatie in 2017 zijn. Het college mag hiervoor, indien nodig, een vraag naar
middelen in de begroting 2017 opnemen.
Verder is in de voorjaarsnota onder vitale verenigingen als resultaat
opgenomen dat minimaal 5 sportinstellingen een aanbod hebben voor
vluchtelingen. D66 is van mening dat vluchtelingen gewoon Weertenaren zijn
en geen aparte doelgroep die benoemd moet worden. Zij maken gewoon deel
uit van onze samenleving en dus ook van ons regulier beleid. Zij moeten bij
iedere sportvereniging kunnen sporten net als iedereen. Daarom stellen wij
voor om dit resultaat te schrappen.
Net als jullie zien wij dat er veel winkelpanden leeg staan in onze Weerter
binnenstad. D66 wil hier graag verandering in en wil startende ondernemers
aantrekken. Dit zou kunnen via het project Win je Winkel. Ondernemers met
een goed businessplan kunnen dan een half jaar gratis winkelhuur winnen.
Daarom vragen wij het college om te onderzoeken of Win je Winkel ook in
Weert gelanceerd kan worden wellicht met ondersteuning van de provincie.
Wij sluiten af met het onderwerp groen. In het verleden heeft D66 aangegeven
dat een bezuiniging niet mag leiden tot kwaliteitsverslechtering. Het lijkt er nu
echter op dat de bezuiniging bestaat uit het verwijderen van groen en het
inzaaien met gras. Hierover hebben wij veel klachten ontvangen. Mensen
geven aan zelf het groen te willen gaan onderhouden als dit betekent dat het
kan blijven staan. Daarom dragen wij het college op om een andere invulling
voor de bezuiniging te zoeken. Hiervoor in overleg te gaan met inwoners,
initiatiefnemers en wijk‐ en dorpsraden om te komen met alternatieven zoals
het door inwoners zelf onderhouden van het groen en het resultaat hiervan
eind 2017 aan de raad voor te leggen.

Voor een nadere toelichting van onderhavige algemene beschouwingen
verwijzen wij naar onze website D66landvanweert.nl
Weert, juni 2016
Fractie D66

