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Weert, 4 november 2021
Beste inwoners van de gemeente Weert,
De laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode 2018-2022.
Tevens de laatste algemene beschouwingen van Fractie Duijsters.
Een zeer turbulente raadsperiode voor de inwoners van Weert, de
gemeentelijke organisatie en ook voor onze fractie.
-We begonnen aan deze raadsperiode als SP Fractie, dit werd in oktober
2018 Fractie Goubet-Duijsters en in januari 2020 Fractie Duijsters.
In maart 2020 werd Nederland getroffen door het covid 19 virus. De
corona crisis die nog steeds voortduurt en die zijn sporen nalaat in de
Weerter samenleving.
-In mei 2020 is ons commissielid mr. drs. H.M.G. Duijsters plotseling
overleden. Een groot verlies, zowel voor mij persoonlijk als voor onze
fractie.
In oktober 2020 hebben we ten gevolge van een bestuurscrisis afscheid
moeten nemen van burgemeester Jos Heijmans.
-De toenemende polarisatie in onze samenleving.

Gelukkig zijn er ook diverse positieve punten te benoemen:
-In 2021 de installatie van onze nieuwe burgmeester Raymond Vlecken.
-Het vaststellen van “De strategische visie werken aan Weert”, waarmee
Weert de koers voor de lange termijn heeft bepaald.
-De begroting 2022 die structureel en financieel in evenwicht is, de
structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten.
-De hondenbelasting die in 2022 eindelijk wordt afgeschaft. Een zeer
onrechtvaardige belasting die stamt uit de Middeleeuwen en waartegen
onze fractie al jaren heeft geageerd.
Echter op sommige punten in deze begroting zijn we kritisch en staan
wij niet achter de voorgestelde keuzes die het college heeft gemaakt.
-Bezuinigen op het armoedebeleid vinden wij niet solidair, de kloof
tussen arm en rijk word mede hierdoor steeds groter.
-Vrijwilligersorganisaties staan voor samenwerken en verbinden en zijn
bepalend voor de sociale cohesie in ons mooie Weert. Zij zijn het cement
van onze samenleving. Wij willen geen bezuiniging op
vrijwilligersorganisaties.
-Natuurinclusie, het evenwicht tussen mens, dier en natuur kan volgens
ons op punten beter.
Wij dienen daarom de motie natuur inclusief inrichten
zonneparken/zonneweides in. De amendementen bezuinigingen op het
armoedebeleid-minimaregelingen, het schrappen van de bezuiniging op
de vrijwilligersorganisaties en de bezuiniging op biodiversiteit dienen
wij mede in.
Tot slot sluiten we af met een cri de coeur:
“Inclusie, inclusiviteit! Binnen een diverse samenleving zijn respect en
tolerantie belangrijke waarden. Het bestrijden van discriminatie en
achterstelling in de ruimste zin van het woord dient ten alle tijden de
prioriteit van ons allen te zijn.”
Dank voor u aandacht.
Fractie Duijsters
H.C.M. Duijsters en P.J.D. Duisters

