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“Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien”

Fractie VVD Weert

Inleiding
Zoals het college in de aanbieding van de voorliggende voorjaarsnota al aangeeft, is er
sprake van een afgeslankt boekwerk, niet alleen fysiek, maar ook inhoudelijk. Met Kiezen
met Visie is een lijn uitgezet die moet leiden tot een meerjarig sluitende begroting en een
uiteindelijk financieel gezonde gemeente. De keuzes die gemaakt zijn in het traject Kiezen
met Visie en de afspraken die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord, zijn en blijven voor de
fractie van de VVD de basis voor een kritische beschouwing van deze voorjaarsnota.
Het is voor de VVD onbegrijpelijk dat krap 8 maanden na de begrotingsbehandeling, waarin
lastige keuzes zijn gemaakt, nu alweer extra geld wordt uitgegeven. Wij vragen ons af hoe
realistisch de ingeboekte bezuinigingen voor 2016 en 2017 zijn en hoe het college zorgt
voor dekking van een eventueel tekort. Lastenverzwaring in de vorm van OZB-verhoging is
wat de VVD betreft bij de komende begrotingsbehandeling absoluut niet bespreekbaar.
Sterker nog, mocht bij de behandeling van de jaarrekening 2015 blijken dat er structurele
overschotten zijn behaald, dan moet dat geld wat ons betreft terug naar de inwoners van
Weert. Een verlaging van de OZB dus!
De VVD is hoogst verbaasd over het feit dat de actuele financiële positie voor de jaarschijf
2017 ontbreekt. Het college is blijkbaar niet in staat om keuzes te maken. Dit volgt uit het
feit dat het prioriteitenbudget – mede door nieuwe aanvragen - royaal wordt overschreden.
Ook het opnemen van noodzakelijke investeringen verdient naar de mening van de fractie
van de VVD verdere uitleg. Hierbij rijst de vraag waarom deze in het kader van de
noodzakelijkheid niet eerder zijn voorgesteld. Het lijkt er op dat het verwachte
rekeningresultaat over 2015 invloed heeft op de richting van de voorjaarsnota. Een richting
die de VVD op dit moment nog niet kan beoordelen omdat de financiële uitgangspunten
voor het samenstellen van de begroting 2017 volledig ontbreken.
Voor zover het verwachte positieve rekeningresultaat eenmalig geld betreft, zal - zoals een
eerder aangenomen motie opdraagt – dit resultaat naar de algemene reserve dienen terug
te vloeien. Het creëren van afzonderlijke ‘potjes’ is wat ons betreft alleen bij uitzondering
bespreekbaar.
In de inleiding van de voorjaarsnota wordt in kleur de stand van zaken weergegeven. Het
ontbreken van de kleur rood – staat voor achterstand op de planning en kritisch traject –
suggereert dat geen enkel project die kwalificatie kent. Dat is op zich een uitermate positief
signaal.

Prioriteiten
Het prioriteitenoverzicht is niet helder in de duiding van structurele lasten en incidentele
lasten. In de voorjaarsnota en in de begrotingen van voorgaande jaren zijn ongemerkt een
flink aantal prioriteiten geslopen met een incidenteel karakter. Deze incidentele lasten
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mogen wat de VVD betreft niet worden gefinancierd met structurele baten (zoals de OZB).
In de begroting 2017 moet dit beter en vooral transparanter worden gepresenteerd.

Ad.1 Herontwikkeling Waterfront
Is een verbinding van de Beekstraat met het Bassin echt van toegevoegde waarde? Deze
ontwikkeling is ingezet in een vorige raadsperiode. Ondertussen is er veel gebeurd. Meer
duidelijkheid over de komst van het Chinahotel, de toekomst van de Poort van Limburg en
de herijkte visie op het Stadshart is gewenst, voordat een beslissing wordt genomen over
de Herontwikkeling Waterfront. Verzoek aan het college om te bezien of de mogelijkheid
bestaat de provinciale subsidie (BDU-gelden) om te zetten naar een andere bestemming
dan wel wederom op te schuiven. Herontwikkeling Waterfront heeft wat de VVD betreft niet
de hoogste prioriteit voor 2017.

Ad.3 Renoveren Jacob van Horne
Het museum staat weliswaar als PM post vermeld, maar is een dankbare aanleiding om
daar het een en ander over op te merken. Het proces om te komen tot een museumvisie
neemt te veel tijd in beslag. De VVD is van mening dat voor de begrotingsbehandeling van
november er niet alleen een gedegen realistische visie moet liggen voor het museum maar
daarnaast ook een uitvoeringsprogramma en een financiële paragraaf. Slechts op die basis
kan de VVD beoordelen of het hebben van museum een toegevoegde waarde heeft voor
Weert. De VVD wil benadrukken dat wij graag ruim willen denken over zowel de locatie als
de collectie, maar alles binnen realistische financiële kaders.

Ad. 4 Verhoging jaarlijks fonds onderwijshuisvesting
Zijn de uitgangspunten nog actueel? Hoe ontwikkelen zich de leerlingaantallen? Moeten
alle schoolgebouwen in stand blijven gehouden? Wat we hebben, behoeft, uitgaande van
de steeds dalende leerlingaantallen, niet te blijven en hoeft straks zeker niet vervangen te
worden. Zijn de leerling prognoses van het RKEC nog steeds actueel? Is de samenwerking
tussen de verschillende stichtingen nog steeds een feit of zijn de geruchten uit de
wandelgangen, dat er sprake is van de nodige problemen, waar? Vragen, vragen, vragen
ten over. De VVD wil antwoorden: Is de toezegging van de wethouder, dat er geen plannen
zijn voor nieuwbouw dan wel renovatie, nog steeds hard, of worden wij in de toekomst weer
geconfronteerd met plannen voor de bouw van nieuwe scholen omdat de bestaande
scholen zogenaamd niet meer voldoen aan de eisen die het hedendaagse onderwijs stelt?

Ad. 5 Co-financieringsgelden Weert- West
De ontwikkelingen rond Weert-West hebben eens te meer aangetoond dat daadkrachtig
beleid vruchten afwerpt. De transacties rond de KMS, Nelissenhofweg en voormalige BCgronden zullen zorg dragen voor een gebiedsontwikkeling waar Weert als stad veel profijt
van zal hebben.
Het is voor de VVD geen vanzelfsprekendheid dat opbrengsten uit verkopen vastgoed in de
bestemmingsreserve terecht komen. In het coalitieakkoord is immers afgesproken dat
opbrengsten uit verkopen vastgoed naar de algemene reserve terugvloeien.
Renovatie van de Lichtenberg kan pas aan de orde zijn op het moment dat er een
exploitant is. De VVD wil voorkomen dat de gemeente in de toekomst aan de lat staat voor
een structureel exploitatietekort bij het openluchttheater.

Ad. 10, 18, 26, 27 Personeelsprioriteiten
Vier project /leerwerk projecten. Is dit een onderdeel van WIND? Waarom willen we dit in
plaats van inhuur derden uit onder-uitputting of budget externe inhuur? De fractie van de
VVD is het totaal niet eens met de bekostiging. Het betreft hier inhuur personeel en sinds
wanneer gaat dat via de prioriteiten?
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In dat verband is het bijzonder om onder de nieuwe aanvragen van het college: punt 18 de garantiebanen in het kader van participatiewet aan te treffen. Van de 25.000 door
overheden toegezegde garantiebanen zou Weert ca. 8 - 8,5 banen leveren (1,76% van de
loonsom). Navrant om vast te stellen dat wat reeds lang bekend was pas nu op de
aanvraag prioriteiten staat. Wetende dat in Midden-Limburg het aantal door de overheden
geleverde banen nog steeds op nul staat terwijl het bedrijfsleven (toezegging landelijk
100.000) al reeds de nodige banen heeft geleverd. Vergeten misschien?
Voor wat betreft de personele prioriteiten 26 (impuls cultuurbeleid) en 27
(mobiliteitsmedewerker HRM) blijft eveneens de vraag of bekostiging van personeelskosten
via de prioriteiten moet lopen?
De VVD is van mening dat bekostiging uit het reguliere personeelsbudget moet komen, dan
wel uit het participatiebudget voor wat betreft de garantiebanen. Wat de VVD betreft,
worden er – ook voor wat de personele kosten betreft – geen nieuwe ‘potjes’ gecreëerd.

Ad. 11 Invoering swim2play voor basisscholen
Zowel in de recente commissievergadering als in de raadsvergadering heeft de VVD
gesteld zich te houden aan het besluit dat genomen is tijdens de begrotingsbehandeling
van november 2015. Het gaat om de bezuiniging op het schoolzwemmen of beter gesteld
het besluit te bezuinigen op de subsidies die verstrekt worden voor het schoolzwemmen.
Swim2Play en de additionele kosten voor leerlingenvervoer zijn o.i. geen goed alternatief.
Wij hopen op goed nieuws naar aanleiding van de moties inzake leerlingen-vervoer. Het
kan en moet slimmer en goedkoper. Wij hopen ook op positieve resultaten voor wat betreft
het onderzoek naar de exploitatie van het zwembad.
Privatisering van het zwembad is wat de VVD betreft nog geheel niet van de agenda.

Woonklimaat
Woonvisie
In het coalitieakkoord werd gesteld dat de woningbouwplannen dienen te zijn gericht op de
vraag van specifieke doelgroepen (jongeren en ouderen) en naar een bepaald type woning.
Kortom: bouwen naar behoefte. Sinds het vaststellen van het coalitieakkoord zijn een
aantal cruciale parameters veranderd. Het is goed nieuws dat de bevolkingskrimp
langzamer verloopt dan voorzien. Er vindt een verdunning van het aantal personen per
woning plaats. Als gevolg van het relatief grote aantal AZC ‘s in de regio neemt de behoefte
aan sociale huurwoningen toe hetgeen overigens niet mag leiden tot verdringing van de
bestaande structurele behoefte aan sociale huurwoningen. Voor iedere Weertenaar en
iedereen die zich hier wil vestigen, moet er een woning beschikbaar komen.
Complimenten voor het college over de wijze waarop private initiatieven worden gesteund
als het gaat om transformatie van gebouwen naar woningen.
Er zijn een aantal lokale factoren die niet in de door de provincie opgestelde visie zijn
meegenomen: tekort aan starterswoningen, zowel in de sociale sector als in de vrije sector
(huur en koop), wijkvernieuwing, behoefte aan verduurzaming en levensloop bestendige
woningen versus de deels verouderde woningvoorraad. De VVD roept het college op om te
komen met een geactualiseerde woonvisie voor Weert op grond waarvan voor de
middellange termijn een samenhangend en transparant beleid kan worden gevoerd.
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Kwaliteit woonomgeving
Weert is een prachtige woonstad en dat wil de VVD ook zo houden. Het groen in de wijken
zorgt voor een prettig woonklimaat. We hebben tenslotte een aantal titels binnen weten te
halen als bevestiging van het goede groenbeleid. Onderhoud kan altijd beter en efficiënter.
Sinds vorig jaar is het onderhoud uitbesteed. De VVD ziet Weert groener worden, maar niet
op een wijze zoals we graag zouden willen. Hier maken wij ons zorgen over. De VVD roept
het college op om de genomen besluiten – de uitbesteding waar het gaat om de kwaliteit
van de dienstverlening alsmede de beoogde bezuinigingen – kritisch te beoordelen en waar
nodig opnieuw te bezien. De VVD wil voor de begrotingsbehandeling inzicht in de
haalbaarheid en gevolgen van de ingezette en in te zetten bezuinigingen. Hierbij dient
uiteraard de input, die is opgehaald bij de inwoners van Weert, te worden meegenomen.

Economie
Binnenstad
De visie op de binnenstad is een waardevol document met een uitvoeringsprogramma dat
haalbaar is. De huidige wethouder heeft veel tijd en energie gestoken in de opzet en
uitvoering van een nieuw centrummanagement. De vastgoedeigenaren doen mee aan de
BIZ en het concept meerjarenprogramma voor de BIZ ondernemers is beloftevol. Ook de
ondernemers zijn redelijk positief gestemd. Het vergroten van de aantrekkingskracht van de
binnenstad van Weert om meer lokale en regionale bezoekers aan te trekken is van groot
belang. Het stadshart is je visitekaartje: leefbaarheid, voorzieningenniveau en beleving
versterken het ondernemersklimaat en verbeteren het economisch functioneren. Bedrijven
die een nieuwe locatie zoeken en/of mensen die in Weert willen gaan wonen, kijken naar
de binnenstad. Een desolate binnenstad heeft uiteindelijk consequenties voor het
vestigingsklimaat en woonklimaat, ook in de wijken en dorpen.
Op de bedrijventerreinen is de BIZ reeds bekend en van toepassing. De VVD wil dergelijke
waardevolle initiatieven, zoals parkmanagement, blijven faciliteren en ondersteunen.

Arbeidsmarkt
Het exclusieve arbeidsintegratiebedrijf voor Weert is Werk.Kom. Is Werk.Kom altijd het
juiste arbeidsintegratiebedrijf voor de bijstandsgerechtigden in Weert? De VVD stelt zich
daarbij de volgende vragen: hoe is de concrete uitstroom/ instroom in relatie tot de
gemaakte kosten? Zijn er concrete cijfers over daaraan verbonden kosten? Wordt er
voldoende onderscheid gemaakt en daarop geacteerd t.a.v. doelgroepen, leeftijd,
werkervaring enz.? Wat is het instrumentarium in relatie tot de doelgroepen en de
effectiviteit daarvan? Wij zullen op dit onderwerp op een later moment nog zeker
terugkomen.

Bestuurlijke vernieuwing
De bedrijfscultuur bestaat niet. In elke organisatie zijn veel subculturen. Zo ook bij de
gemeente Weert. De gemeentelijke organisatie heeft al meerdere modellen beproefd en nu
met WIND in het vooruitzicht zijn de verwachtingen opnieuw hoog gespannen. Weert wil
vraaggericht gaan werken. Dat betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties zich
herkennen in de werkwijze van de gemeente. De houding die daarbij past is vlot, gericht op
samenwerking en probleemoplossend. De VVD is van mening dat dit proces sneller moet
gaan. Het vlot en probleemoplossend samenwerken is een werkhouding. Om met Ahmed
Aboutaleb te spreken: “de bal op de lijn is in”.
Regels zijn nodig, maar wij vinden de regeldruk te hoog. Er is een goede stap gezet met
het schrappen van overbodige regels uit de APV. Dit gaat naar de mening van de VVD nog
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niet ver genoeg. De VVD wil dat het college met een voorstel komt ten aanzien van welke
regels kunnen worden geschrapt en op welke manier het allemaal iets minder kan. Gaat het
over evenementenbeleid, horecabeleid of bedrijfsmatige vraagstukken; met de
ondernemers en festivalorganisaties kan en moet beter worden gecommuniceerd. Daar
waar de regelgeving onder druk komt te staan zou men sneller samen tot een
aanvaardbare oplossing moeten komen. Mogelijke andere opties aanbieden en procedures
adequaat laten verlopen. Een loket, een digitaal loket waar de voortgang van de procedure
voor de aanvrager te volgen is, is gewenst. “De bal op de lijn is in”.

Tenslotte
In deze beschouwing stelt de VVD een aantal vragen. Graag ontvangt de VVD antwoorden
op deze vragen.
“Met iedereen aan boord…verder! “ is de slogan van het coalitieprogramma. De VVD fractie
is niet ontevreden, maar de ambitie om het karwei af te maken moet met voortvarendheid
blijvend worden aangepakt. Er is nog genoeg te doen.
De VVD fractie sluit deze beschouwing af met dank en waardering uit te spreken voor het
werk dat, soms onder grote druk, door de ambtelijke organisatie is verzet.

Fractie VVD Weert
Weert, 22 juni 2016
www.vvdweert.nl
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