Algemene beschouwingen PvdA Weert
Kadernota 2020

Voorzitter,
Een half jaar geleden behandelden wij de begroting 2019. Als PvdA Weert concludeerden wij toen
dat het geen spannende begroting was, maar financieel gezien wel een goede begroting! Het college
zat er net en was zoekende, waarvoor wij alle begrip hadden. Bij de behandeling van deze kadernota
zijn wij inmiddels alweer een half jaar verder en het huidge college zit er nu een jaar. Opvallend is het
om te zien dat ook de inhoud van deze kadernota niét spannend is. Het is allemaal het standaard,
reguliere beleid wat wordt voortgezet. Zo is de singelvisie afgeschoten en ontbreekt het aan grote
activiteiten om de binnenstad te ontwikkelen. De winkelstrip aan de Dries lijkt van de agenda
verdwenen, net zoals er weinig oog is voor de Limburglaan. En wat zijn bijvoorbeeld de plannen op
Leuken voor de "oude" winkelstrip? Behalve op het terrein van duurzaamheid lijkt het dit college aan
ambitie te ontbreken! Er wordt op de winkel gepast!
Financieel meerjarenbeeld
Ten aanzien van het financiële plaatje valt het op dat er een "claim" wordt gelegd op de algemene
reserve. Een algemene reserve die het overigens wel "kan hebben", maar het is te kort door de bocht
om te pas en te onpas de financiële dekking vanuit de algemene reserve te laten plaatsvinden.
Daarnaast ontbreekt het inzicht in geoormerkt en niet-geoormerkt geld in de algemene reserve. Dit
vertroebelt het totaalbeeld.
Strategische orientatie en perspectief
Bij de woningmarkt zien we dat de druk nog steeds groot is en maar liefst 48% van de huishoudens
qua inkomen tot de sociale doelgroep behoort. Dit brengt ons wederom bij de sociale woningbouw
en meer specifiek de sociale woningbouw in uitbreidingsgebieden. Voor bijvoorbeeld zzp'ers en
mensen met tijdelijke contracten is het haast onmogelijk om op de woningmarkt een betaalbare
woning te krijgen.
Als het gaat om duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit gebeuren er veel goede dingen. Zo
zijn er energiesubsidies om verduurzaming te stimuleren. Bij ons ontbreekt echter het beeld van alle
mogelijkheden die er zijn om als inwoner van Weert in aanmerking te komen voor een financiële
bijdrage. Bij dit onderwerp dienen wij een motie in om te komen tot een regeling en financiële
stimulering van groene daken op garages en schuren.
Verkeer, vervoer en waterstaat
De bereikbaarheid van Weert-Eindhoven is een langslepend proces en blijft de gemoederen
bezighouden. Wat is op dit moment de stand van zaken - wat betreft - de lobby in Den Haag als het
gaat om de extra rijstrook op de A2 Weert-Eindhoven? Er is nog een ander langslepend dossier en
dat is de realisatie van de spoorverbinding Weert-Antwerpen. Kan het college ons de laatste
informatie verstrekken rondom dit dossier en garanderen dat hiermee niet de deur open wordt
gezet voor het goederenvervoer over de "IJzeren Rijn"? En waarom is de "IJzeren Rijn" niet
opgenomen in de prioriteiten?
De prioriteit "laadpalen elektrisch vervoer" zou budgettair neutraal moeten zijn.

Economische zaken en promotie
Een interessant thema hier is de "vitale binnenstad" en meer specifiek het verminderen van de
leegstand. Een nobel streven, maar tegelijkertijd ook een streven waarvan wij allemaal weten dat het
heel lastig is voor de gemeentelijke overheid om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. De
vraag is dan ook welke concrete maatregelen het college voornemens is om in te zetten om de
leegstand in de binnenstad ook daadwerkelijk tegen te gaan?
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
In Weert wordt er breed ingezet op cultuur en er is ruimte om te experimenteren en aandacht voor
eigen initiatief. Dit juichen wij van harte toe. Maar toch missen wij als PvdA Weert een essentieel
onderdeel van onze cultuurbeleving en dat is zichtbare kunst in de openbare ruimte. Wij dienen hier
dan ook een motie voor in. Wij doen dan ook meteen een pleidooi om de zichtbare kunst in de
openbare ruimte "kindvriendelijk" te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan kunstwerken in de
vorm van een olifant of dino, van zodanig materiaal vervaardigd dat kinderen er ook mee kunnen
"spelen". Kunstbeleving voor kinderen!
Bij het openbaar gebied vragen wij extra aandacht voor de veiligheid en dan met name de sociale
veiligheid. Soms kan met kleine, simpele ingrepen het gebied zodanig worden ingericht dat het
veiligheidsgevoel toeneemt en onze inwoners er ook daadwerkelijk willen verblijven.
Bij Stichting Zwembad de IJzeren Man zien we dat een deel van de uitgewerkte bezuinigingen op de
zwembadexploitatie niet haalbaar blijken. De bezuinigingsmaatregelen die in het verleden zijn
getroffen waren niet realistisch!
Zorg, inkomen en participatie
De zelfredzaamheid van vergunninghouders blijft voor de PvdA Weert een heikel punt. Er moet naar
onze mening veel meer ingezet worden op ECHT maatwerk. We moeten ons niet vergissen in
belemmeringen die zich (soms) voordoen en de drempels die worden opgeworpen. We moeten ons
daarbij realiseren welke expertise ongemerkt en ongewild verloren gaat als je mensen laat
"zwemmen" en afglijden naar gefrustreerdheid en erger. Vergunninghouders zijn nog steeds in hoge
mate werkloos. Terwijl we in een tijd leven waarin de samenleving schreeuwt om personeel.
Blijkbaar blijven we hangen in het leren van de Nederlandse taal en zetten we onvoldoende in op het
vinden van (passend) werk. En dat terwijl de beste manier om een taal te leren toch echt de
ervaringen in de praktijk zijn, dus tussen de collega's. Bij de integratie- en participatie van
vergunninghouders is het beleids- en actieplan gericht op uitstroom uit de bijstandsuitkering. Wat
ons betreft een goed streven! Nog beter zou het zijn om dergelijk beleid breder te trekken en beleid
te ontwikkelen dat gericht is op de maximale uitstroom van al onze inwoners uit de bijstand. Begin
vooral met alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zij dreigen weer buiten de boot
te vallen. Daar moet het accent van het beleid liggen, want waarschijnlijk zal ook voor deze groep
maatwerk van de Risse niet altijd passen. Hoe denkt de portefeuillehouder hier over?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Er moet onverminderde aandacht zijn voor voldoende sociale woningbouw. Het aanbod dat er is aan
verouderde (meestal gestapelde) woningen dient kwalitatief te voldoen aan de minimale eisen van

deze tijd. Her en der treedt reeds ongewenste segregatie op ten gevolge van verouderde of - voor
autochtonen - minder aantrekkelijke woningen. Hoe denkt het college deze problemen op te
lossen?
Middelen, bestuur en algemeen beheer
Voorzitter, twee jaar geleden hebben wij aandacht gevraagd voor de uitzendingen van de
raadsvergaderingen. Er werd door de portefeuillehouder beterschap beloofd en er zou mee aan de
slag worden gegaan. Zo zou er een communicatieplan komen waarin dit onderdeel ook meegenomen
zou worden. Twee jaar later is er helaas nog steeds niets veranderd of verbeterd. De uitzendingen
van de raadsvergaderingen kunnen beter geschrapt worden als dit het is wat wij onze inwoners te
bieden hebben. Doe het goed of laat het achterwege! Maak de raads- en commissievergaderingen
levendiger en breng politiek - openbaar bestuur - dichter bij de burgers!

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, 29-05-2019
PvdA fractie Weert

