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Voorzitter, vandaag behandelen we de eerste begroting van dit nieuwe college en deze raadsperiode. 

Na de begroting bestudeerd te hebben was de eerste conclusie van de PvdA Weert: dit is géén 

spannende begroting, maar financieel gezien wel een goede begroting! En misschien spreekt het wel 

voor zich dat de begroting die door het college gepresenteerd is niet spannend is; want het college is 

zoekende en de nieuwe coalitie is zoekende. 

De begroting is een 1 op 1 uitwerking van het coalitieprogramma "Weert koerst op verbinding". 

Daarnaast een hoop andere onderwerpen die al eerder de revue zijn gepasseerd. Dan kun je twee 

kanten op redeneren. Negatief gesteld: het college presenteert geen nieuwe plannen. Of positief 

gesteld: het college heeft de raad in de afgelopen maanden goed geïnformeerd. Als PvdA Weert 

kiezen wij voor de laatste - positieve - benadering. 

Wellicht moet je als nieuw college ook niet te hard van stapel lopen en eerst datgene wat al in gang is 

gezet op een succesvolle manier afronden. Ik wil dan ook even terugblikken op onze algemene 

beschouwingen van vorig jaar. Als PvdA Weert hadden wij de zeven zekerheden. Ik roep ze even in 

herinnering: 

– Wij zijn er als gemeente voor onze inwoners…

– Wij zijn een betrouwbare overheid…

– Wij zijn dienstbaar aan onze inwoners…

– Wij communiceren vriendelijk met onze inwoners…

– Wij leggen zaken goed en duidelijk uit…

– Wij nemen de inbreng van onze inwoners serieus…

– Wij geven meer ruimte aan burgerinitiatieven met een kritische blik op regels…

Waarom grijp ik terug op deze zeven zekerheden? Omdat wij als PvdA Weert nóg steeds staan voor 

deze zekerheden! Dat verandert niet opeens na de verkiezingen. Het is dan ook mooi om in deze 

begroting te lezen dat we als gemeente openstaan voor een steeds groter wordende inbreng van 

onze inwoners. Of het nu gaat om burgerinitiatieven die we faciliteren of het laagdrempeliger en 

transparanter communiceren. Het zijn stappen in de juiste richting en een interne cultuuromslag; wij 

zijn er als gemeente voor onze inwoners en we kunnen het als overheidsorgaan niet alleen! 

In 3 minuten spreektijd iets vinden van een begroting van bijna 200 pagina’s is bijna een onmogelijke 

opgave. Dan toch een aantal opvallende zaken uit deze begroting die belangrijk zijn voor de PvdA 

Weert. 

De ambitie als het gaat om "duurzaamheid", "biodiversiteit" en "klimaatverandering" is een positieve 

ontwikkeling. De eerste zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen zijn recent geplaatst, een lang 

gekoesterde wens van de PvdA Weert. In het jaar 2040 willen wij als gemeente energieneutraal zijn. 

Dit brengt mij meteen bij het meest opvallende - ontbrekende - onderwerp uit deze begroting: wat 

voor gemeente willen wij zijn in de toekomst? Wat is onze visie voor bijvoorbeeld het jaar 

2035/2040? Wat zijn onze speerpunten? Wat is onze kracht als gemeente en hoe gaan we die 

inzetten? Wat zijn onze zwaktes en hoe gaan we die "tackelen"? Een langetermijnvisie zoals bij de 



energieneutraliteit zou ook bij andere onderwerpen gemaakt moeten worden. Is het college bereid 

om een langetermijnvisie te ontwikkelen, waarbij de raad een actieve rol gaat krijgen?  

Het is fijn om in Weert te wonen, maar ook hier staat van tijd tot tijd de leefbaarheid en sociale 

cohesie onder druk. Een heikel onderwerp is dan ook "het gevecht om de sociale huurwoningen". 

Jongeren, ouderen, statushouders, arbeidsmigranten etc. proberen allemaal hun plekje te krijgen in 

Weert. Op het moment dat er druk ontstaat op de sociale woningmarkt, komt ook de sociale cohesie 

onder druk te staan. Want enerzijds zijn er te weinig sociale huurwoningen en anderzijds stroken het 

beeld en de realiteit ten aanzien van ons (woning)toewijzingsbeleid vaak niet met elkaar. Vragen aan 

het college: bent u ook van mening dat er in Weert een tekort is aan sociale woningen? Kunt u 

inzichtelijk maken hoe ons toewijzingsbeleid is? En meer speficiek: hoe zit het daadwerkelijk met 

het toewijzen van woningen aan statushouders?

Tevreden zijn wij als PvdA Weert met ons armoede- en werkloosheidsbeleid. Steeds meer inwoners 

worden bereikt en waar nodig geholpen, ook is er oog voor de eventuele schaamte die hiermee 

gepaard gaat. Extra aandacht vragen wij voor de armoede onder de werkenden. Mensen die 

bijvoorbeeld ingeschreven staan als ZZP'er, maar feitelijk onder de armoedegrens leven. Ook ten 

aanzien van deze doelgroep - die vaak van de radar is - zou beleid ontwikkeld moeten worden. 

Voorzitter, niet alleen armoede (onder de werkenden) maar ook eenzaamheid verdient extra 

aandacht. Vaak wordt er dan gedacht aan eenzaamheid onder ouderen. Dit is deels waar, maar helaas 

komt eenzaamheid in alle leeftijdscategorieën voor. En ook hier is er vaak sprake van schaamte, of 

weet men niet beter. De vragen aan het college zijn dan ook of er zicht is op de eenzaamheid onder 

Weertenaren en of het college bereid is om hier beleid op te ontwikkelen? 

Als afsluiter dan toch iets over onze diverse Weerter samenleving. Een aantal jaren geleden is het 

doelgroepenbeleid afgeschaft. De voornaamste reden was dat doelgroepenbeleid segregatie juist in 

de hand werkte in plaats van de integratie te bevorderen. Anno 2018 zijn we terug bij af, kennelijk is 

doelgroepenbeleid weer nodig in de vorm van bijvoorbeeld "Weert respecteert". Maar de vraag is: is 

doelgroepenbeleid wel daadwerkelijk nodig? Schieten we ons doel niet juist voorbij door Weerter 

inwoners in hokjes te plaatsen? Respect voor elkaar realiseer je zonder in hokjes te denken! Net 

zoals het een vanzelfsprekendheid is dat er 2 vrouwen in het college zitten vanwege hun kwaliteiten 

in plaats van hun geslacht, zo zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat wij in Weert naar elkaar kijken 

om wie we zijn en wat we kunnen...en niet tot welk "hokje" we behoren! 

En nu we het hokjesdenken toch gaan proberen los te laten en de elfde van de elfde nadert, vanaf 

deze plek een oproep aan de nieuwe Kanseleer van de Rogstaekers om het intern bespreekbaar te 

maken dat ook vrouwen uitgeroepen kunnen worden tot Prinses van de Rogstaekers...


