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Voorzitter,

De voorbereiding van de kadernota en de begroting stond in het teken van een tegenvallende 
financiële situatie en de noodzaak om stevig te bezuinigen. Dat biedt weinig ruimte voor mooie 
vergezichten en vernieuwende toekomstplannen. Doel is om eerst een pas op de plaats te maken en 
de situatie op orde te brengen.
Uiteindelijk valt het tekort gelukkig mee en hoeft er veel minder bezuinigd te worden dan 
oorspronkelijk gepland. Vooral door de extra inkomsten van Rijk. “Saved by the bell” zou je kunnen
zeggen. Alleen dan vergeten we dat de oorzaak van alle ellende ook lag bij de rijksoverheid die de 
gemeente opzadelde met grote tekorten op de WMO. Dat heeft het Rijk nu rechtgetrokken en dus 
hoeven we minder te bezuinigen. 

Bij de begroting is het tijd om de balans op te maken. Wat hebben we als uitgangspunten 
meegegeven bij de behandeling van de kadernota in juli en hoe heeft dit zijn vertaling gevonden in 
de begroting. We zien gelukkig het nodige terug, het college heeft goed geluisterd naar de raad en 
ook onze ideeën hebben hun plek gekregen. 

De interne organisatie krijgt nog een bescheiden bezuinigingsopdracht opgelegd. Daarbij is het ook 
goed wanneer de ruimte niet op voorhand gezocht wordt in minder personeel maar dat veel eerder 
zo breed mogelijk gekeken wordt hoe de dienstverlening tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd
zonder dat de kwaliteit minder wordt. Ik neem aan dat het college dit ook zo ziet maar had dat graag
bevestigd.

Balans in de bezuinigingen

In het voortraject hebben we als PvdA forse kritiek geuit op de eenzijdige zoekrichting van de 
bezuinigingen. Deze waren met name gericht op bezuinigen op het sociale-, welzijns- en 
cultuurdomein. Wij waren daar toen al fel op tegen. Door een aantal bezuinigingen niet te laten 
doorgaan is deze balans meer hersteld. Maar verbeteringen zijn nog gewenst wat de PvdA betreft. 

Tevreden zijn we dat OZB voor de eigenaren van niet woningen meer gelijk wordt getrokken met 
de belasting die burgers voor hun woning moeten betalen. We blijven van mening dat ieder zijn fair 
deel moet betalen. Omdat de huurders van niet woningen ontzien worden betalen ondernemers nog 
altijd minder belasting ten opzichte van de gewone burgers. Dat zal de komende jaren wat ons 
betreft moeten worden recht getrokken. Maar dit is een discussie voor volgend jaar. Gezien het 
grote van het verschil kun je de verhoging slechts stapsgewijs doorvoeren.

Blij zijn we dat de mede door ons ingediende motie over de afschaffing van de hondenbelasting al 
dit jaar geëffectueerd kan worden. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat het hebben van 
huisdieren een positief effect heeft op de gezondheid. De hondenbelasting is niet meer van deze tijd.



Ook hebben we bij de bespreking van de kadernota onze zorgen uitgesproken over de bezuinigingen
op professionele en vrijwilligersorganisaties. Op zich heeft u gelukkig de bezuinigingsopgaaf al 
teruggebracht. Wij zijn echter van mening dat dit nog verder teruggedraaid moet worden en zullen 
amendementen hierover mede indienen.

Armoede beleid

Tijdens de kadernota vonden we als PvdA Weert al dat op armoede en minimabeleid als allerlaatst 
bezuinigd mag worden en pas wanneer alle andere opties zijn uitgeput. Toen stonden we nog  
alleen. De gemeente moet een schild voor de zwaksten in de samenleving zijn. De ruimte is 
aanwezig en we staan niet meer alleen en daarom dienen we mede met anderen diverse 
amendementen in om deze bezuinigingsvoorstellen terug te draaien.

Ten slotte

De context van deze begroting, bood weinig ruimte voor grote plannen en mooie vergezichten. Dat 
zal in de verkiezingsprogramma's moeten gebeuren. Ook besteden we weinig aandacht aan de grote 
en belangrijke thema’s. Dat doen we op andere momenten. Maar ze staan wel centraal in ons 
politiek handelen. 

Ten eerste de klimaat discussie. Bij de vergroening en het klimaatneutraal maken van onze 
gemeente staat wat de PvdA betreft praktisch handelen en de betaalbaarheid voor de burger centraal.
En is geen ruimte voor hobbyisme, uitstelgedrag of idealisme van zowel voor als tegenstanders. De 
energietransitie moet voor iedereen mee te maken zijn en uiteindelijk zal het voor iedereen 
voordeliger zijn dan door de te blijven gaan met het verstoken van steeds duurder wordend olie of 
gas. Op het gebied van duurzaamheid dienen we mede enkele amendementen in.

Bouwen, bouwen, bouwen maar wel met verstand, blijft de uitdaging voor de komende jaren. Wat 
de PvdA betreft zal actief gekeken moeten worden hoe en waar de bouwproductie verhoogd kan 
worden. Wat de PvdA betreft is de ambitie uit de huidige begroting slechts het startpunt. Waar extra 
gebouwd kan worden zullen we dat moeten doen.

De PvdA staat voor een eerlijke samenleving met welvaart, vrijheid en respect voor iedereen  De 
steeds meer groeiende tweedeling in de samenleving willen we blijven bestrijden. Diversiteit is wat 
ons betreft een verrijking. Amendementen hierover dienen we mede in.

Voorzitter,

De PvdA is redelijk tevreden over de ingediende begroting, maar er is nog ruimte voor verbetering. 

De PvdA fractie sluit af met het uitspreken van dank aan de ambtelijke organisatie, de bodes en de 
griffie voor hun ondersteuning, en hoopt op een goede en constructieve samenwerking met de 
collega raadsfracties en het college.

Dank u wel voorzitter


