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Voorzitter, 

Bij deze begroting was het zoeken naar grote spannende zaken!  

Een half jaar geleden behandelden wij de kadernota 2020. Als PvdA Weert concludeerden wij toen 

dat het geen spannende kadernota was. Opvallend is het om te zien dat ook de inhoud van deze 

begroting niét spannend is. Het is allemaal het standaard, reguliere beleid wat wordt voortgezet. Bij 

deze begroting was het wederom zoeken naar grote, spannende zaken!  

 

Financieel meerjarenbeeld  

Op papier is de begroting sluitend te noemen. Maar in hoeverre kun je ook daadwerkelijk spreken 

van een sluitende begroting als je ruim 3,3 miljoen euro aan de algemene reserve onttrekt!? Wij 

blijven erbij dat het te kort door de bocht is om een begroting sluitend te maken en te noemen als je 

zo’n grote claim op de algemene reserve moet leggen!  

Daarnaast worden er incidentele middelen ingezet om een aantal maatregelen voor 2020 

gefinancierd te krijgen. In het overzicht “beleidsmatige keuzes begroting 2020” wordt voorgesteld 

om het budget voor armoedebestrijding in 2020 met 100.000 euro naar beneden bij te stellen. Voor 

de PvdA Weert is dit onbespreekbaar! Want nog steeds leven er Weertenaren in armoede en groeien 

kinderen in armoede op! In plaats dat het college 100.000 euro op armoedebestrijding bezuinigt zou 

het college er extra werk van moeten maken om al deze inwoners te bereiken en ze extra te 

ondersteunen. Wij gaan toch geen geld dat voor armoede is bestemd uitgeven aan stoeptegels en 

lantaarnpalen! Wij dienen hier dan ook een amendement in om deze bezuinigingsmaatregel terug 

te draaien!  

 

Openbare orde en veiligheid   

Dit hoofdstuk gaat voor ons verder dan alleen de voor de hand liggende thema’s. Wellicht snij ik nu 

een gevoelig onderwerp aan, maar het is voor ons wel een onderwerp dat op de politieke agenda 

dient te komen: verslaafdenzorg! In Weert beschikken wij helaas niet meer over een verslaafdenzorg. 

Je hoopt dan stiekem dat dit komt omdat wij geen (harddrugs)verslaafden in Weert hebben wonen, 

maar niets is minder waar. In Weert wonen ongeveer 20 harddrugsverslaafden, in reguliere 

woningen zonder passende zorg. Deze groep vertoont niet alleen verward gedrag, maar belast onze 

veiligheids- en zorgketen ook in extreme mate zonder dat er ook daadwerkelijk adequate hulp 

geboden kan worden. Wij dienen hier dan ook een motie “verslaafdenzorg” in. (Dit onderwerp 

betreft zowel de openbare orde en veiligheid als de zorg!).  

 

Verkeer, vervoer en waterstaat  

Tijdens de behandeling van de kadernota 2020 hebben wij al aandacht gevraagd voor de twee 

dossiers: de bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven en de spoorverbinding Weert-Antwerpen. Wat is 

op dit moment de stand van zaken als het gaat om de extra rijstrook op de A2 Weert-Eindhoven? 



En kan het college ons de laatste informatie verstrekken over de spoorverbinding Weert-

Antwerpen en garanderen dat hiermee niet de deur open wordt gezet voor het goederenvervoer 

over de "IJzeren Rijn"? 

   

Economische zaken en promotie  

Het vernieuwde muntcomplex mag met trots een aanwinst voor Weert genoemd worden. Met de 

publiekstrekker is de hoop er natuurlijk dat ook andere winkels zich in de Weerter binnenstad willen 

vestigen en hiermee de leegstand wordt verminderd. Maar we kunnen nu natuurlijk niet stil gaan 

zitten en verwachten dat de “markt” alles zelf oplost. Ga ook bij leegstand creatief te werk. Verplicht 

eigenaren de panden ‘representabel’ te laten zijn. Schoon en beschikbaar stellen voor pop-up-stores 

of dergelijke. De vraag is dan ook welke concrete maatregelen er nu verder genomen gaan worden 

om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan? 

De pijlers (kolommen) van de Stadsbrug zijn ‘ontdekt’ om enorme banners op te bevestigen. 

Topplek! Maar...de boodschappen komen nauwelijks over. Kleuren contrasteren niet, er staat te veel 

informatie op en de teksten zijn onleesbaar. Wie ziet erop toe dat de stadspromotie op één van onze 

(hoofd-)toegangswegen kwalitatief goed is?  

 

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied 

In het verleden hebben wij herhaaldelijk aandacht gevraagd voor kunst en kunstbeleving. Ook zijn er 

door ons hierover vele moties ingediend. Wij zijn dan ook nieuwsgierig geworden naar de stand van 

zaken van al deze moties! Is hiermee daadwerkelijk voortvarend aan de slag gegaan en kunnen wij 

binnenkort de resultaten bewonderen, of heeft het voor nu nog geen prioriteit en wordt het op de 

lange baan geschoven? 

Wij hebben het tijdens de kadernota 2020 al gezegd: er gebeuren goeie dingen op het gebied van 

duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Maar wij willen nog net een stapje verder gaan als 

het gaat om groenvoorzieningen in de openbare ruimte: laat ieder kind in groep 8 een boom planten 

tijdens “boomplantdag”. Je bereikt hiermee een extra bewustwording bij alle kinderen van groep 8 

en onze gemeente wordt nóg groener! Wij dienen hier dan ook een motie “boomplantdag” in.   

 

Inkomen en participatie   

Voor ons is niet duidelijk hoe het zit met het aantal bijstandsgerechtigden en nog belangrijker de 

uitstroom hiervan. De economie trekt aan en dat zou dus moeten betekenen dat onze Weerter 

inwoners hiervan profiteren en naar werk begeleid zouden moeten worden. Hoeveel inwoners 

ontvangen er momenteel een bijstandsuitkering? Is de uitstroom, nu de economie is aangetrokken, 

groter dan voorgaande jaren? En welke extra maatregelen worden er genomen om zoveel mogelijk 

mensen naar werk te begeleiden?    

De herschikking van de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid houdt de gemoederen bezig. 

Mooi voor nu is in ieder geval dat de Microbar een doorstart heeft kunnen maken, maar dan zijn we 



er natuurlijk nog lang niet als het om Weert-Zuid gaat. Om een vinger aan de pols te kunnen houden 

is een goede communicatie noodzakelijk. Het verzoek aan de portefeuillehouder is dan ook om een 

doorkijk te geven in dit gehele proces!   

 

Volkshuisvesting en milieu   

Opvallend in het straatbeeld zijn helaas nog steeds de afvalzakken die langs bakken/containers 

worden geplaatst. Maar ook veel zaken die gewoon naar de milieustraat gebracht moeten worden. 

Hier zullen vast een aantal oorzaken voor te noemen zijn. Maar laten we dan vooral kijken naar wat 

wij als gemeente hieraan kunnen doen om dit gedrag te veranderen. Het probleem zou wellicht al 

door een simpele “ingreep” verholpen kunnen worden: het vaker legen van de bakken/containers en 

daarnaast handhavend en verbaliserend optreden! Misschien dat het te ver voert voor onze 

gemeentelijke begroting, maar hoe kan het dat wij hier in Nederland braaf aan afvalscheiding doen 

en vervolgens ons afval op een grote hoop in een ontwikkelingsland beland?  

Het onderhoud van onze openbare/gemeentelijke begraafplaats moet echt veel beter gaan 

gebeuren. Door onszelf of misschien door vrijwilligers die een aantal uren per week onze 

begraafplaats zouden willen onderhouden. Probeer als college hier een creatieve oplossing voor te 

vinden!  

 

Middelen, bestuur en algemeen beheer 

Voorzitter, sinds deze raadsperiode hebben wij een aparte wethouder die belast is met 

“communicatie”. Helaas zien wij steeds vaker dat bij grote, ingrijpende projecten de communicatie 

met bijvoorbeeld omwonenden ronduit slecht is. Is het nu zo dat iedere portefeuillehouder 

compleet over zijn/haar eigen dossier gaat inclusief de communicatie? Of gaat de wethouder 

communicatie wel degelijk over alle communicatie, dus ook die de dossiers van de overige 

collega’s betreft? Nu lijkt het een beetje op het “kastje-muur-verhaal”! Concreet: wat is de 

meerwaarde van een portefeuillehouder communicatie als wij zien dat het nog steeds misgaat op 

dit vlak?  

 

Tot slot  

De PvdA-fractie Weert wil haar waardering en dank uitspreken voor de inzet en 
ondersteuning van ons ambtelijk apparaat. Daarnaast willen wij natuurlijk ook de griffie, de 
bodes en de beveiliging bedanken. 

Weert, 07-11-2019 

PvdA-fractie Weert  


