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Weert Lokaal
Beschouwing voorjaarsnota 2016.

Voorzitter, we bespreken hier vandaag de voorjaarsnota 2016. Deze voorjaarsnota bevat een vooruitblik
op het beleid in 2017 en vraagt richting voor de begroting 2017 waar de uiteindelijke besluitvorming zal
plaatsvinden. In onze beschouwing zullen we ingaan op deze vooruitblik maar het kan geen kwaad om in
het midden van de bestuursperiode een kleine terugblik te doen.
Waar hadden we in het begin van deze periode mee te maken en hoe is hier mee omgegaan.
Direct na het installeren van het nieuwe College en de nieuwe Raad bevonden we ons in de nasleep van
een crisis, hadden te maken met enorme rijksbezuinigingen en wetswijzigingen in het sociaal domein en
het leek erop dat er weinig tot geen ruimte zou zijn voor vernieuwend beleid in verband met de tekorten
op allerlei beleidsterreinen. Iedereen zal zich de begroting van 2015 herinneren waarbij het te verwachtte
tekort insloeg als donderslag bij heldere hemel.
Voorzitter, er werd aan dit college dringend om oplossingen gevraagd en die hebben we gekregen.
In vogelvlucht:
 Kiezen met visie werd aangeboden met daarin moeilijke keuzes voor College, Raad,
Maatschappelijk middenveld en burgers. Een aantal van deze keuzes zullen de komende jaren nog
geëffectueerd worden;
 Nog afgelopen maand hebben we een overzicht gekregen over de uitvoering van het sociaal
domein: WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. Ondanks grote onzekerheden is er voortvarend
geanticipeerd zodat we ook voor de toekomst reserveringen kunnen doen. De menselijke maat is
behouden gebleven en er is ruimte gebleven voor doorbraakprojecten. De komende jaren zal dit
zich verder ontwikkelen;
 Afwaarderen van grond en verkoop van gemeentelijk eigendom hebben geleid tot innovatieve
ontwikkelingen. Denk hierbij aan Weert West , AZC in combinatie met particulier initiatief en de
paardensport maar ook aan het toekomstige blauwe meertje;
 Verhoging van OZB, pijnlijk, want Weert Lokaal is geen voorstander van het verhogen van de
belastingen, maar noodzakelijk voor een structureel sluitende begroting 2016;
 Meer ruimte voor particuliere‐ en burgerinitiatieven is ingezet, een leerproces, wat past bij een
terugtredende overheid;
 Afstoten van gemeentelijke taken en onderbrengen bij andere organisaties op zorgvuldige wijze;
 Door middel van het binnenhalen van subsidies bij Provincie, Rijk en Europa komen kleurrijke
initiatieven toch van de grond.
Turbulente jaren, want laten we niet vergeten dat tijdens deze crisisaanpak het bestaande beleid gewoon
is doorgegaan. Hierbij noemen we toch de bouw van nieuwe scholen, onderwijs, sportbeleid, cultuur,
woningbouw, binnenstad, armoedebeleid, verkeer, economische ontwikkelingen en het aantrekken van
bedrijven enz.
Ondanks maar misschien óók wel dankzij de tekorten zijn het College, de ambtenaren én de Raad op
creatieve en innovatieve wijze omgegaan met een omvorming van het beleid waarbij naar mening van
Weert Lokaal een compliment op zijn plaats is voor het College, de Raad en het ambtelijk apparaat. Maar
ook zeker een compliment aan de vele organisaties en de inwoners van Weert, die kritisch meedenken
met de veranderingen. Dat is soms niet makkelijk, maar Weert Lokaal stelt deze kritische blik zeer op prijs.
Samen komen we tot een gedragen verandering.
Voorzitter, tot zover de terugblik, nu naar de toekomst waarbij we ons in eerste instantie zullen richten op
de prioriteiten zoals vermeld in deze voorjaarsnota.

Weert‐West (Prioriteit 5)
Weert West, een verzameling van grote projecten, staat voor een geweldige impuls in de regio Limburg,
Brabant en Belgisch Limburg op het gebied van sport, natuur, cultuur, educatie en werkgelegenheid. De
aan‐ en verkoop van de Van Horne Kazerne heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd en de
gemeenteraad heeft de eerste fase recentelijk goedgekeurd en daarmee een aanzet gegeven voor de
realisatie van het hippische deel van het plan.
Verkoop van het Van Horne Complex en aangrenzende gronden heeft voor het complete kazernegebied
de mogelijkheid geopend om nieuwe en bestaande plannen versneld tot uitvoer te brengen en is hiermee
in een stroomversnelling geraakt. De Nelissenhofweg is versneld aangepakt, opgeknapt en weer
opengesteld voor alle verkeer. Het maatschappelijk medegebruik van de Van Horne Kazerne met een AZC
is een unieke combinatie en als eerste in Nederland toegepast. En ‘paardenstad Weert’ wordt nogmaals
bevestigd door de vele initiatieven die nu plaats vinden in het gebied Weert West. Het medegebruik van
de kazerne met de daar aanwezige faciliteiten alsmede de grote stappen die Weert zet op het gebied van
de paardensport, kunnen de aanjager zijn van een fantastisch gebied vol sport, toerisme en vrije tijd.
Weert Lokaal is trots op deze regionale en bovenregionale ontwikkelingen en is ook blij dat de Provincie
de gemeente Weert hierin stimuleert en ondersteunt.
In de prioriteiten staat ook expliciet De Lichtenberg genoemd als investering in Weert‐West. De
Lichtenberg is een geweldig mooi complex, voor Weert Lokaal een project waar met veel aandacht naar
gekeken zal worden. Behoud van de Lichtenberg is zeker uitgangspunt maar de invulling van de
exploitatie zal een belangrijke rol spelen bij de afweging om te investeren. Weert Lokaal vraagt het
college eerst duidelijkheid te geven over de exploitatie, bij voorkeur door een externe partij, alvorens te
investeren in dit project. Een leegstaande of verlieslatende Lichtenberg wil Weert Lokaal voorkomen.
Stelpost verkeer en vervoer (Prioriteit 6)
Verkeer en vervoer is een hot item in Weert. Voornamelijk omdat bepaalde opgeleverde projecten niet
aan de verwachtingen van ons en onze inwoners voldeden en aanpassingen vroegen, en er nog een lijst
van knelpunten openstaat. Het onderwerp verkeer leeft in Weert en ook in de raad. Verschillende
knelpunten zijn of worden in de nabije toekomst opgelost. Echter niet alle knelpunten kunnen in 2016
afgerond worden en mogelijk komen er in de loop van het jaar ook knelpunten bij. De verhoging van het
knelpuntenbudget is daarom zeer raadzaam en wij vragen ons af of dit voldoende is. Weert Lokaal geeft
de hoogste prioriteit aan het groot onderhoud van recreatieve fietsroutes vanwege de belangrijke
toeristische functie en de veiligheid.
Ook blijven wij aandacht vragen voor het betrekken van de omwonenden, belangengroepen en
deskundigen (zoals o.a. stichting gehandicaptenplatform) bij verkeersprojecten, zowel voor, tijdens als na
het project.
Project Professionals in opleiding (Prioriteit 10)
Het PIO (professionals in opleiding) project is bedoeld om hoger opgeleide jongeren een kans te geven op
de arbeidsmarkt en te binden aan onze stad. Nog steeds kiezen te weinig jongeren ervoor om zich na of
tijdens hun studie te vestigen in Weert. Niet omdat er in Weert niets te doen is, niet omdat er geen
woonruimte is, maar simpelweg omdat er geen passende werkgelegenheid dan wel stageplaatsen zijn in
de richting van hun studie. (zie hiervoor ook het economisch profiel op pagina 36 hoofdstuk 2.3 Wijziging
arbeidsmarkt , onder het kopje Opgave: “Goede krachten opleiden en jongeren vasthouden”). Het PIO
project kan naar mening van Weert Lokaal uitstekend gezien worden als onderdeel van talent
management van de gemeente Weert. Goed voor de jongeren, goed voor de gemeentelijke organisatie en
goed voor Weert, immers zij brengen ook verfrissende nieuwe ideeën mee. Wij zullen aangaande
prioriteit 10 een motie indienen. Weert Lokaal stelt voor:
 om het PIO project in de huidige grootte blijvend te integreren in het personeelsbeleid van de
organisatie onder de noemer talentmanagement;
 Dit project te koppelen aan gemeentelijke projecten waar, al dan niet tijdelijk, meer inzet nodig is;
 Om bij de selectie van PIO’s de voorkeur te laten uitgaan naar professionals uit de gemeente
Weert indien mogelijk.

Versterking centrumfunctie voor de regio (Prioriteit 22)
De binnenstad als regionale centrumfunctie is, net als de wijken en dorpen, belangrijk voor Weert Lokaal.
Investeren in deze centrumfunctie middels co‐financiering is een kans. Toch roept deze prioriteit zoals
beschreven in de voorjaarsnota twijfels op bij ons. Hier staat: ‘de versterking van de agglomeratiekracht
van de binnenstad vraagt om een gebiedsgerichte aanpak’ en ‘het gaat om fysieke ingrepen’.
Een gebiedsgerichte aanpak in relatie tot de binnenstad betekent volgens ons meer dan alleen de ‘Visie
op het stadshart”. De centrumfunctie van een stad wordt namelijk in grote mate mede bepaald door het
totale voorzieningenniveau voor Weert én de regio. Als we de (agglomeratie)kracht van Weert willen
versterken is de visie op het stadshart alleen een onderdeel en een té smalle basis. Ook hier verwijzen we
naar het Economisch profiel pag. 32 onder agglomeratiekracht waarbij in de eerste alinea nadrukkelijk
verwezen wordt naar het belang van een hoog niveau aan voorzieningen. Het gaat dan om bestaande
sociale, maatschappelijke en culturele voorzieningen zoals het museum, theater, zwembad en ziekenhuis,
maar ook om mogelijk nieuwe voorzieningen.
Volgens ons betekent het woord “centrumfunctie” ook meer dan alleen bouwtechnische maatregelen.
Vanuit Weert Lokaal bestaat de wens dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in ‘stenen’. Bij het versterken
van de centrumfunctie hoort ook zeker de inhoud van onze mooie stad.
Wij dragen het college middels een motie op:
 Inzicht te verschaffen in de wijze waarop het voorzieningenniveau met deze financiering gediend
is dan wel betrokken wordt;
 Duidelijkheid te geven over de daadwerkelijke cofinanciering: wie financiert mee en hoe zeker is
dit;
 Bij het aanspraak maken op het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling van de Provincie
Limburg, ook het doen van investeringen in ons stedelijk voorzieningenprogramma mee te
nemen.
Mobiliteitsmedewerker HRM (prioriteit 27)
Eén van de prioriteiten betreft het structureel toevoegen van een mobiliteitsmedewerker aan het
personeelsbestand. Het bevreemdt ons dat dit via een prioriteit wordt voorgesteld. Weert Lokaal is niet
voldoende overtuigd dat een structurele invulling van deze functie noodzakelijk is op dit moment.
Natuurlijk ligt het wel voor de hand dat in het kader van het traject WinD (Weert in Dynamiek) invulling
moet worden gegeven van het begeleiden van werk naar werk. Weert Lokaal ziet dit voorstel daarom
graag terug bij de besluitvorming rondom het traject WinD zodat een totale afweging kan worden
gemaakt. Mocht het door het college nodig geacht worden om deze functie direct in te vullen, stelt Weert
Lokaal voor om van deze prioriteit een incidentele prioriteit te maken van maximaal 1 jaar, totdat
besluitvorming over WinD heeft plaatsgevonden. Mogelijk dat het PIO project hierin een rol kan spelen.
Hierover dienen wij een motie in waarin we het college opdragen:
 Prioriteit 27 (nog) niet als structurele last mee te nemen in de begroting 2017 tenzij op dat
moment reeds een integrale afweging kan worden gemaakt op basis van het organisatie‐ en
ontwikkelplan van het traject WinD;
 Indien noodzakelijk, de mobiliteitsmedewerker op te nemen als incidentele prioriteit in de
begroting 2017 voor maximaal één jaar of tot het moment dat een integrale afweging kan worden
gemaakt betreffende het traject WinD.
Incidentele prioriteiten (prioriteiten 24 t/m 27)
In het overzicht van prioriteiten zijn verschillende incidentele prioriteiten opgenomen. Daarnaast heeft
het college ons geïnformeerd over het positieve jaarrekeningresultaat 2015, hetgeen voor een zeer groot
gedeelte tevens incidenteel is. Om de begroting niet op voorhand te belasten met incidentele posten
maar juist ruimte te houden voor structurele innovatieve projecten, stellen wij voor om de incidentele
prioriteiten bij het besluit van de jaarrekening ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat. Wij

dienen hierover een motie in vooruitlopend op het besluit over de resultaatbestemming bij de
behandeling van de jaarrekening 2015. Wij dragen daarin het college op:
 Bij het voorstel over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 de incidentele lasten te
betrekken die genoemd staan in het prioriteitenoverzicht van de voorjaarsnota zodat deze
incidentele lasten niet drukken op de begroting 2017
Voorzitter, tot zover de prioriteiten. Graag willen we nog kort stilstaan bij andere ontwikkelingen die niet
genoemd staan in de voorjaarsnota, maar zeker het benoemen waard zijn.
Transparantie en bereikbaarheid politiek
De landelijke tendens is dat de politiek steeds verder af komt te staan van de inwoners. Lokaal kunnen we
daar wellicht verandering in brengen. De Buurt‐mee‐sessies van Weert Lokaal leren dat inwoners graag
laagdrempelig meepraten over zaken die leven in de dorpen en wijken. Om de transparantie en
bereikbaarheid van de Weerter politiek te vergroten willen we het college in overweging meegeven om
hernieuwd een spreekuur in te voeren waarvoor de inwoners van Weert vrij kunnen binnenlopen.
Leefomgeving: Groenvoorziening
De toekomstige bezuiniging op de groenvoorziening houdt de gemoederen bezig. Dit is begrijpelijk, het is
een zichtbare verandering in de leefomgeving die iedereen aan gaat. Ons inziens wordt een juiste
procedure gevolgd door het college. Interactief en in samenspraak met de wijk wordt er geïnventariseerd
waar welke maatregelen nodig zijn en waar het iets minder of anders kan. Dit wordt vervolgens
samengevat en het totaalplan wordt nogmaals voor inspraak aangeboden, zo hebben wij begrepen. Naar
onze mening zorgvuldig maar het kan geen kwaad om deze procedure nogmaals gemeentebreed uit te
leggen. Wellicht is het toch goed om hiervoor ook een verwijzing te doen via de website van de Gemeente
Weert en via (social) media. Dit om ongerustheid en onduidelijkheid bij onze inwoners weg te nemen.
Sport
De afgelopen jaren hebben er veel positieve ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van sport en
talentontwikkeling. Weert Lokaal juicht deze ontwikkelingen toe en moedigt het college aan werk te
maken van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie om de keten breedtesport‐
talentontwikkeling en topsport nog ambitieuzer op te pakken. Verder is Weert Lokaal van mening dat er
ook op Midden‐Limburgs niveau afspraken gemaakt moeten worden over de "sportzone Weert", één van
de drie sportzones in de Provincie Limburg.
Duurzaamheid
Niet eerder gebeurde er op het gebied van duurzaamheid zo veel in Weert als de afgelopen jaren.
Projecten op het gebied van energiebesparing, waarvoor Weert zowel landelijke als Europese subsidies
heeft gekregen, draaien goed, ook in samenwerking met de lokale energiecoöperatie. Toch zal er nog veel
meer moeten gebeuren om de ambitie van energie‐neutrale stad te halen. Weert Lokaal vindt dat er ook
op dit vlak nog beter samengewerkt moet worden met de Provincie en de regio want het belang van de
uitvoering van het beleidskader duurzame ontwikkeling is evident.
Voorzitter, ten slotte willen we het college en de ambtenaren bedanken voor het opstellen van de
voorjaarsnota. En zoals eerder aangegeven bedanken we de raad, het college, de ambtenaren en onze
inwoners voor hetgeen we in de afgelopen tijd, ondanks de lastige omstandigheden, hebben bereikt op
het gebied van duurzaamheid, cultuur, sport, zorg en financiën. We zijn trots op onze stad, kijken met een
goed gevoel naar de toekomst en dragen dat graag samen met jullie uit.

