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Algemene beschouwingen D66 Weert 
 

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 
 

Weerter Waarden, Weerter Waarheden, Weert Waardig en Waardig Weert 
 

Beste inwoners, geachte raad, geacht college, geachte voorzitter, 
 
Er is iets gebeurd….  Er moet iets gebeuren…… Er gaat iets gebeuren….  
Gaat het lukken?..... Is het al gelukt?...... Of gaat het niet meer lukken?......  
De tijd zal het leren. Het zal een kwestie van kiezen zijn. Met het recht om het bij het verkeerde eind 
te hebben.     
 
Het nieuwe normaal is niet het oude normaal en de tijd tussen toen en nu verdient aandacht.  
Terug naar normaal is een verlangen. Weer normaal naar de winkel, normaal werken op kantoor en  
ook weer normaal naar school. Onzeker is nog steeds wat de verdere effecten van deze pandemie 
zullen zijn. Duidelijk is wel dat het op ieder mens impact heeft. Van de coronakilo’s tot 
faillissementen. Maar ook brengt het moois, inzichten zijn verkregen, vernieuwing en creativiteit zijn 
aan het daglicht gekomen.   
 
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de raad aan het college richtinggevende keuzes 
meegegeven, die na behandeling van de Kadernota verder zouden worden geconcretiseerd. De 
aangeboden begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, is, zoals het college aangeeft 
structureel in evenwicht. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. Dit 
betekent dan ook geen onttrekking uit de reserve. En dat stemt positief. Vooral omdat van 2021 tot 
2022 voor 13 miljoen is ingeteerd op de algemene reserve met het risico dat hierdoor naar de 
toekomst toe minder geïnvesteerd kan worden en de solvabiliteit naar kritisch beweegt.  
   
Dat neemt niet weg dat D66 de toekomst met een positieve progressieve kritische blik tegemoet 
treedt. Met aandacht voor de mens zodat een ieder de kans heeft om te worden wie hij of zij wil zijn. 
Voor een Weert dat zijn waarden hooghoudt en zijn waardigheid bewaakt en met 
verantwoordelijkheid. Want de kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor 
een ander. 
 
Het college constateert dat zij samen met de raad en inwoners gebouwd heeft aan Weert. Natuurlijk 
is en blijft er werk aan de winkel. En dan is het maar goed dat dit jaar de strategische visie Werken 
aan Weert 2030 is vastgesteld met hierin de Weerter Waarden:    
Goed wonen voor elke doelgroep  
Iedereen doet mee 
Inzet van groen in al zijn kwaliteiten  
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven  
Goed ontsloten en verweven met de regio  
De vijf waarden dienen als basis voor de toekomstige ontwikkelingen van en in Weert. De waarden 
zijn geworteld in het Weert van nu, maar ook belangrijk in 2030.  
 
 



Weerter waarheden  
Weert groeit, het aantal inwoners is de 50.000 gepasseerd. De grootste groep 29% bestaat uit 
mensen in de leeftijd van 45 tot 64 jaar. De druk op het sociaal domein en de gezondheidszorg zal 
verder toenemen. Het behouden van een toekomstig basisziekenhuis is in de ogen van D66 
noodzakelijk. 
 
Iedereen doet mee, maar zeker weten doen we dat niet, maar zeker weten doen we dat niet. D66 is 
van mening dat de raad onvoldoende zicht heeft op het sociaal domein. Het domein waar 
welteverstaan 65 miljoen in omgaat en waar onder andere WMO, jeugdhulp, werk en inkomen, 
schulddienstverlening, armoede en inburgering samenkomen. Dit domein verdient wat ons betreft 
meer aandacht.  
 
33% van de woningen in Weert is gebouwd tussen het bouwjaar 1971 en 1990. Een overgroot deel 
hiervan is nog niet goed geïsoleerd of verduurzaamd. De ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn 
vereist echt actie. Door de in 2019 geoormerkte middelen voor energietransitie, klimaat en 
duurzaamheid kunnen we stappen zetten. Wel voorzien wij dat de reserve niet voldoende zal zijn om 
de ambities waar te maken.  
 
De huishoudsamenstelling in Weert bestaat voor 35% uit alleenstaanden. Weert biedt voor ieder wat 
wils op het gebied van woningtypen en locatie, voor elk inkomen, en met passende voorzieningen en 
activiteiten. Maar is het ook echt goed wonen voor elke doelgroep? Wat D66 betreft nog niet. Er mag 
meer diversiteit in bouwen en wonen worden gerealiseerd.  
 
Met groei komt verandering. In de begroting staat dat Weert een forensenstad en een belangrijke 
vestigingslocatie voor bedrijven is. Weert moet dan wel bereikbaar zijn en blijven. Dit betekent 
investeren in duurzaam, gezond en veilig mobiliteitsgedrag. Voor D66 staat de fiets op nummer een 
qua vervoersmiddel.  
Om als Weert niet op slot te raken gaat het college alvast nadenken over een eventuele 
uitbreidingslocatie van bedrijventerreinen voor de periode na 2030. Wij zijn niet tegen nadenken 
over uitbreiding. D66 is voor nu van mening dat voldoende is ingezet op grote volumebouw en het 
tijd is voor investeringen in hoogwaardige bedrijven. Dit trekt opgeleide jongeren en jonge gezinnen 
aan. Daarbij zou dit kunnen leiden tot vestiging van nieuw onderwijsaanbod.  
 
Ook blijkt 52,5% van de volwassenen niet-sporter. Dat kinderen en jeugdigen minder bewegen is ook 
een feit en dat hierdoor achterstanden in verschillende vaardigheden ontstaan ook. Een 
onwenselijke situatie. D66 vindt het dan ook een prima uitgangspunt om sport en spel naar 
doelgroep, leeftijd en behoefte in te richten en burgerinitiatieven te ondersteunen.  
 
Voor D66 mag het toepassen en uitvoeren van sturen op effecten minder geruisloos en met meer 
kabaal kenbaar gemaakt worden. Ook bij de gemeenschappelijk regelingen, 
samenwerkingsverbanden en andere uitvoeringsorganisaties. Iedereen staat aan de lat om doelmatig 
en efficiënt te werken en een bijdrage te leveren aan de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de 
realisatie van maatschappelijke doelen.   
 
 
Weert Waardig   
Weert Waardig is cultuur de kans geven om te werken aan wederopbouw. Dit betekent ook een 
consequent subsidiebeleid. Ruimte voor experiment, talentontwikkeling en lef zodat de 
zichtbaarheid van alle cultuurmakers wordt vergroot. Weert Waardig is het zetten van stappen voor 
democratische en bestuurlijke vernieuwing. Burgerparticipatie, jeugdparticipatie, omgevings-
participatie dragen bij aan deze vernieuwing. Maar bij een nieuw soort overheid hoort ook een nieuw 



soort burger. Weert Waardig is inzetten op veiligheid en het tegengaan van maatschappelijke onrust. 
Prettig wonen en leven kan namelijk alleen in een veilige en tolerante samenleving.  
Goed onderwijs en stevige verbindingen met de arbeidsmarkt. Deze worden gelegd door innovatie 
en experimenten. En als laatste is het groen, duurzaamheid, klimaat, energie en herstel van 
biodiversiteit Weert Waardig.  
 
 
Waardig Weert  
De inwoners van Weert maken Weert. Wij maken Weert. Diversiteit en inclusie dragen bij aan een 
Waardig Weert. D66 is van mening dat deze onderwerpen om meer verankering vragen in het 
gevoerde beleid. Een betrouwbaar, transparant en weerbaar bestuur, een gezonde financiële situatie 
en een stabiele en sterke ambtelijke organisatie zijn nodig om de toekomstige ontwikkelingen op te 
pakken. Dit bereiken we door trots te zijn op Weert, respect te hebben voor onze medemens en 
omgeving en met verwondering de wereld tegemoet te treden.  
 
D66 bedankt alle inwoners van Weert, medewerkers van dit huis, de griffie, het college en 
raadsleden voor hun tijd en aandacht.     
 
Raadslid en commissieleden Fractie D66 Weert  
Lizbeth Steinbach, Patricia van der Vegt en Gerard Knoop  
Weert, 4 november 2021  
 


