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Voorzitter,
We spreken vandaag over de kadernota 2017. En eigenlijk kunnen we daar kort over zijn. Het
ziet er goed uit. Wij kiezen er dan ook voor om geen uitgebreide beschouwing op deze
kadernota te geven. Eén A4‐tje volstaat.
De kadernota is wat ons betreft een doorkijk naar de begroting. En daar moet ook het
zwaartepunt liggen. Bij de begroting. Daar waar we over geld en concrete plannen beslissen.
Wat ons betreft is de manier waarop we deze kadernota behandelen dan ook te zwaar
aangezet. Het wordt behandeld als een soort van tussentijdse begroting. Wat ons betreft had
dit ook in de reguliere raadscyclus meegenomen kunnen worden, hooguit een extra
avondvergadering van de raad. En ondanks dat gaan we hier opnieuw een rituele dans doen
over moties, amendementen en kleine onderwerpen. En uiteindelijk verandert er niet veel.
Want we nemen het voor kennis aan.
Dat wil niet zeggen dat de kadernota een formaliteit is. Het is zeker een relevant stuk. De
cijfers, de lijstjes en de teksten zijn compacter dan voorheen. Het nieuwe en het zwaartepunt
liggen wat ons betreft in hoofdstuk twee. In dit hoofdstuk, trends en ontwikkelingen, worden
enkele belangrijke zaken neergezet die een grote invloed hebben op de toekomst van onze
gemeente. Daar zouden we het met elkaar over moeten praten. Niet alleen binnen dit
stadhuis, maar juist samen met de inwoners.
In de commissie hebben we gevraagd om een analyse wat de demografische cijfers betekenen
over 10, 15 jaar voor onze wijken, dorpen en huishoudens. We hebben ook gevraagd om actie
waar het gaat om het aantal mensen in de WW en bijstand. Om dit meer kracht bij te zetten
en het niet bij een hartenkreet te laten, dienen we een motie in voor een strategische visie.
Ook hebben we een motie voor een groen lint, omdat dit past in de verbinding met de recente
ontwikkelingen rondom het stadshart en de verbinding met de omgeving.
Mede door de voortvarende inzet van het college van B&W is Weert nu op orde. We hopen
dat door een fatsoenlijke manier van plannen maken en begroten verrassingen zoals drie jaar
geleden niet meer voor gaan komen. Daarom is het wat ons betreft nu tijd voor de volgende
stap. Waar willen we naar toe met Weert? Niet alleen de korte termijn, maar ook de lange
termijn op orde. Waar willen we over tien jaar staan? En over twintig jaar? Waar moeten we
rekening mee houden? En wat moeten we doen om daar te komen?
De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen. Klaar met de details. Want juist de details moeten we
hier niet oplossen, maar samen met en dichtbij de mensen. Stoppen met overmatig
vergaderen. Stoppen met het presenteren van deze raad als een almachtige
probleemoplosser.
Problemen oplossen kunnen en willen mensen vaak zelf. Wij moeten als raadsleden de
buurten ingaan en daar ophalen wat er leeft. Daar laten we de zoveelste bijeenkomst in dit
stadhuis graag voor schieten. Alleen vanuit dit gebouw veranderen we Weert niet, dat
gebeurt uiteindelijk buiten, samen met de mensen!
Voorzitter, wij zullen geen moties steunen die over geld gaan. Hooguit moties die richting
geven. Als die moties meer waarde hechten aan deze kadernota dan wij eraan hechten,
overwegen of we deze steunen. Onze beschouwing past op één A4‐tje. Laten we onszelf
discipline bijbrengen en het beperkt houden vandaag.
Fractie SP‐Weert, Jeroen Goubet

