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Algemene Beschouwing begroting 2022 

Dichtbij Weert 

Waar staan we nu 

Hoe anders staat Weert er financieel voor dan bij de behandeling van de kadernota in juli van dit jaar. 

Een half jaar geleden waren we nog bezig met de voorbereiding van een zware bezuinigingsoperatie. De 

raad, het college en de ambtelijke organisatie heeft toen gekeken waar we konden en moesten 

bezuinigen. De conceptbegroting heeft nu een positief saldo van een kleine anderhalf miljoen euro. 

De gunstige uitkomst van de conceptbegroting hebben we te danken aan onvoorziene hogere bijdragen 

van het rijk. Maar de rijksuitkering blijft onvoorspelbaar. Ze kan ook weer onverwachts dalen. Het is 

goed om die onzekerheid in gedachten te houden.  

De afgelopen jaren waren de uitgaven structureel hoger, dan de structurele inkomsten. Dat was een 

belangrijke oorzaak van het begrotingstekort dat een half jaar geleden dreigde. We hebben op te grote 

voet geleefd, dit heeft het college toen ook gezegd. De afgelopen drie jaar hebben we de jaarlijkse 

tekorten telkens goedgemaakt door de miljoenenopbrengsten uit de grondexploitatie. Daardoor 

hebben we ingeteerd op onze reserves en geen geld opzij kunnen zetten. Het CDA Weert heeft hier 

herhaaldelijk op gewezen.  

Volgens het CDA Weert moeten we waakzaam zijn en blijven op de financiële huishouding van onze 

gemeente. Hoe structureel zijn de extra inkomsten van het rijk? Een risico zou kunnen zijn de extra 

uitkering jeugdzorg.  

Om in de toekomst onvoorziene tegenvallers en grote uitgaven op te kunnen vangen is een stevige 

algemene reserve onontbeerlijk. Zeker als we andere reserves niet gaan aanvullen of eventueel niet 

voldoende op orde hebben.  

Verder vindt het CDA het belangrijk om wijken te revitaliseren. Hiervoor is een flinke bijdrage van de 

gemeente nodig. Er moet volgens ons geïnvesteerd worden in de kwaliteit van onze wijken en dorpen, 

met als eerste het project Keent-Moesel. We willen graag met de raad en het college het voornemen 

bespreken om middelen opzij te zetten voor een fonds voor de revitalisering van wijken en dorpen. De 

vernieuwing van de maatschappelijke accommodaties (sport, welzijn) kunnen in dit verband ook 

worden genoemd. 

De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen 

Er is altijd een ‘’MAAR”. Ook wij willen dat enkele bezuinigingsvoorstellen geschrapt worden. Zeker de 

bezuinigingen op vrijwilligersorganisaties moeten volgens ons niet doorgaan.  

De kracht zit in de samenleving. Verenigingen zijn het cement van onze samenleving, zeker in Weert is 

dit een grote aanjager van initiatieven. Door de coronacrisis is het cement in de samenleving niet meer 

zo sterk als wij dat graag zien. We willen blijven inzetten op een sterk en gezond verenigingsleven.  
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Vanwege de bezuinigingsopgave waar we begin dit jaar voor stonden is het voorstel in de begroting 

gekomen om te bezuinigen op de professionele instellingen. Wij willen dat deze bezuiniging niet 

doorgaat. Immers, de huidige financiële situatie maakt het mogelijk. Als er een bezuiniging moet komen 

willen we dat deze specifieker en duidelijker per organisatie wordt toegeschreven. Een lagere bijdrage 

voor een of enkele professionele instelling komt voor ons pas in beeld als we duidelijkheid hebben waar 

en hoe die bezuiniging dan gehaald kan worden.  

Sportpark Boshoven is het grootste sportpark van Weert. Een aantal sportverengingen en maatschappelijke 

partners maakt sinds jaar en dag gebruik van dit park. Het park vraagt al jaren om een fikse opknapbeurt.  

Mede door een motie van het CDA en vele uren inspanning van vrijwilligers ligt er een plan voor opwaardering 

van het park.  

Nu is er een koppeling tussen het opknappen van het sportpark en de samenwerking van de gebruikers. Wij zijn 

mening dat deze koppeling deels losgelaten moet worden. Wij vinden het gezien de toestand van het park 

belangrijk om in 2022 te beginnen met de vernieuwing om het park klaar te maken voor de toekomst. Wij roepen 

het college dan ook via een motie op, om hier werk van te maken.   

Voorts heeft het versterken van verenigingen om ze te verduurzamen en toekomstbestendig te maken 

onze aandacht. Hiervoor dienen we een motie in over investeringssubsidie voor verenigingen. 

Het college stelt bovendien voor om te bezuinigen op de maatschappelijke accommodaties. Wij komen 

hierop terug bij de behandeling van de bestuursopdracht voorzieningenstructuur. 

Ons buitengebied  

Voor wie wordt het buitengebied ingericht? Wij willen dat de natuurgebieden bereikbaar en 

beschikbaar zijn voor onze inwoners om hier te recreëren en te genieten van ons prachtige 

buitengebied. 

We willen een sterk buitengebied waar volgens ons plaats is en moet zijn voor natuur, landbouw en 

recreatie. 

We maken ons zorgen over de plannen van het buitengebied. Alleen als initiatieven samen opgepakt 

worden door natuurorganisaties, de raad, bewoners en gebruikers is er draagvlak om projecten 

succesvol te realiseren. Daarbij de opmerking dat kleinere initiatieven ook zeer waardevol kunnen zijn 

voor de omgeving en het landschap. We dienen hiervoor een amendement in. 
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Vooruitkijken  

Een aandachtspunt is en blijft hoe we omgaan met onze ruimte, waar willen we woningbouw en waar 

maken we ruimte voor bedrijven. We moeten kijken hoe we bestaande locaties om kunnen turnen om 

te komen tot een goede invulling. 

De huidige plannen voor woningbouw op Laarveld, Beekpoort Noord, Stramproy, Altweerterheide, 

Swartbroek en Tungelroy zijn zeer welkom en noodzakelijk voor de woningbehoefte in Weert. Maar er 

zal meer nodig zijn en blijven.  

Het herinrichten van het dorpscentrum in Altweerterheide is nog een gebiedsgerichte aanpak 

Verder wordt in 2022 het participatieve traject voortgezet met alle betrokken partijen. Ook moet 

gekeken worden naar een goede aansluiting met het nieuwe kind centrum. We hopen dat dit alles dan 

medio 2023 gerealiseerd is.  

Tot slot  

Het CDA wil werken een gemeente die dichtbij de bewoners is en blijft. Belangrijk is het om input uit de 

samenleving op te halen, bewoners kennen de buurt en de situatie vaak veel beter dan de 

beleidmakers. 

We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze 

conceptbegroting.   


