Voorjaarsnota gemeente Weert 2016

Weert, 22 juni 2016.

Geacht College en collega raadsleden,
Vandaag zijn wij bij elkaar om de voorjaarsnota 2016 te
bespreken. Vorig jaar heeft de Raad een intensief traject
met bezuinigingen gelopen in de vorm van Kiezen met
Visie.
Tijdens de voorafgaande informatie avonden en commissie
avonden zijn er vele vragen gesteld.
Een kleine opsomming van de kritische kanttekeningen:
•
•

•

•

De voorjaarsnota mist een doorkijk naar de begroting
2017
Geen stand van zaken van de bezuinigingen 20162017 die tijdens de behandeling van de begroting
2016 zijn vastgesteld
Het prioriteitenbudget wordt drastisch overschreden,
waar uitgaande van de meerjarenbegroting een extra
bezuiniging of lastenverhoging tegenover moet staan.
De PM posten op de prioriteitenlijst leiden tot verdere
onduidelijkheid omdat we geen idee hebben om
hoeveel geld het gaat.

Kijkend naar de overschrijding van het prioriteiten budget
komt bij de fractie van DUS Weert de gedachte op dat de
Zilvervloot al is binnengevaren zonder dat de grachten zijn
aangelegd. Komend vanuit het bezuinigingstraject Kiezen
met Visie krijg je de indruk dat alle remmen los gaan. De
cofinanciering wordt ingezet als de reddende engel. De
gemeente moet wel eerst geld beschikbaar stellen om de
cofinanciering binnen te halen. Maar hoelang kan de raad
doorgaan met het reserveren van gelden voor de

cofinancieringsprojecten. De raad stelt de kaders maar dat
is onmogelijk zonder een financieel kader. Een gedegen
financiële onderbouwing ontbreekt. Het is voor onze
fractie dan ook niet mogelijk om deze voorjaarsnota vast te
stellen zoals die nu voorligt.
DUS Weert is van mening dat in de aanbieding wordt
aangegeven hoe de Raad met deze voorjaarsnota om moet
gaan (wij citeren pagina 3 voorjaarsnota):
“De bovenstaande onderwerpen geven nadrukkelijk aan
dat uw raad aan de hand van deze voorjaarsnota een
richtinggevende discussie gaat voeren over de plannen
voor 2017.
De uiteindelijke besluitvorming over het beleid voor 2017
vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2017 in
november van dit jaar.”

Wij dienen een amendement in waarin wij aangeven het
raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Besluiten de voorjaarsnota 2016 vast te stellen te wijzigen
in kennisnemen van de voorjaarsnota 2016.

Fractie DUS Weert
Conny Beenders-van Dooren

