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Kadernota 2017-2018 Wind ( Weert in Dynamiek )
Geachte burgemeester, geacht college, geachte collega-raadsleden, geacht Weert,
Bij de beschouwing van de begroting hadden we het over Sinterklaas spelen. Zie hier:
Hoor de WinD waait door de bomen, zelfs in huis hier, waait de WinD.
Zou de provincie, nu wel komen? Met cadeautjes om van de Sint?
De voorjaarsnota 2017 is ge-renamed, naar kadernota 2017. Hetgeen eigenlijk 2018 moest zijn. Het
organigram van dit huis verandert van sectorale opbouw naar een organisatie die via programma’s,
vrije werkplekken en flexibele werktijden, zicht houdt op Weert, de Weerter bevolking en de op snel
veranderende wereld om ons heen. Planning and control, job rotation, mean and lean zijn
anglicismen, die de modernisering binnen het uitvoeringsapparaat van de gemeente Weert, gestalte
geven en er aan bij dragen dat Weert mee gaat in de vaart der volkeren.
De prognoses voor 2018 en volgende zien er zonder meer goed uit. Hetgeen echter gaat leiden tot
problemen die we totaal niet verwacht hadden. Want hoe houden we nu een goed en flexibel ambtelijk
team voor de nabije toekomst in positie. Hoe wordt de mindset van; de burger komt naar ons toe
omgebogen naar het nieuwe werken en wij de gemeente komen misschien wel naar u toe.
En hoe anticiperen we als gemeente op de nieuwe Omgevingswet, een van de 4 O’s binnen ons partij
programma waarop wij graag duidelijkheid willen creëren. En snelheid van handelen willen
bevorderen.

Zappen door de programma’s van de kadernota:
1/ Woonklimaat:
Alle benoemde punten stemmen ons hoopvol en zijn realiseerbaar. Faciliterende rol gemeente met
extra financiële steun vanuit provincie stuwt Weert om hoog als prettige woonstad met groen hart
2/ Economie:
Ook hier lof voor de plannen en visies. Behaalde resultaten zijn zondermeer goed. Enkele benoemde
punten zouden we bij ander programma verwachten, maar dat is onze interpretatie. Het versterken
van de binnenstad moet met en naast provinciale gelden, volop op worden ingezet. Snelle oplossing
lukt alleen met “warme” sanering van leegstaand vastgoed.
3/ Zorg:
Inzake armoede bestrijding en ondersteuning maatschappelijk zwakke inwoners, nog meer inzetten op
het keukentafelgesprek en bezoeken van personen en gezinnen. Het loket in het gemeentehuis moet
geen podium zijn. Jeugdzorg en veiligheidsbenadering die wegblijft van repressieve maatregelen.
Klanttevredenheidsonderzoeken zien we graag nabij een acht eindigen.

4/ Participatie:
Het wonderwoord van de laatste jaren. Echter de exacte invulling is van een andere orde. Sociale,
culturele en sportieve participatie, is een groot goed. Echter moet ieder zijn eigen hobby naar
draagkracht bekostigen. Fuseren van sportclubs is een must. Bottom up initiatieven zo veel mogelijk
faciliteren.
5/ Financiën:
Ons gemeentelijk vastgoed professioneel en vanuit een centraal gestuurd programma beheersen is
een noodzaak. Kosten daarvan moeten in een spreadsheet overzichtelijk worden. Zeker als het ICT
masterplan doeltreffend wordt geïmplementeerd. Infograhics presentatie is toegezegd. Met smacht
wachten we daarop.
De eerste keer in deze nieuwe aanpak maakt het een beetje lastig om allerlei moties in stelling te
brengen. Binnen onze kader stellende rol zijn de intenties en richtingen netjes omschreven.

Prioriteiten:
Het venijn zit in hem in de staart. Er worden heel veel p.m. posten opgevoerd. Wat moeten we daar nu
mee?
Belangrijke zaken echt doorvoeren. Met name nummer 4, want de subsidiekraan blijft niet open staan,
wanneer we niet tijdig projecten in gang zetten. Nummer 7. De fijnstof tsunami, die ontstaat door
andere fokvormen van, met name pluimvee, wordt niet erkend. Juist495 wil dat dit majeure milieu
probleem toekomst bestendig wordt opgelost. Landbouw en veeteelt zijn belangrijke pijlers, maar niet
ten koste van allerlei gezondheidsproblemen. Veel van de andere punten zijn goed verwoord, maar
laten we grotere uitgaven nog eens extra onder de loep nemen. Verbouwing basisschool? Het
probleem aangaande het basis onderwijs zit onzes inziens niet in het, of in een gebouw!
En nummer 22, een technisch oplossing voor de verkeersveiligheid, maak een doorsteek met een
bruggetje vanaf Boshoven naar het fietspad op de Eindhovenseweg, Handig en veilig voor
fietsverkeer.

De tweede helft van 2017 zal er naar verwachting veelal “going concern” door de Raad gehandeld
worden, want de verkiezingen 2018 komen eraan. Van WinD naar storm ?
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