
 
Weert, 17 juni 2021. 
 
Betreft: Vragen/opmerkingen Kadernota 2022 en Tussenrapportage 2021 ten behoeve van de 
commissievergadering op 23 juni aanstaande. 
 
Geachte College van B&W. 
In verband met de door u aan de raad aangeboden Kadernota 2022 en Tussenrapportage 2021 
hebben wij een aantal vragen en opmerkingen. Wij begrijpen dat het bij de Kadernota gaat om 
kaders en hoofdlijnen. Niettemin is, in vervolg op de gezamenlijke voorbereiding, nadere 
informatie over sommige onderdelen van belang teneinde te komen tot de juiste kaderstelling. 
 

KADERNOTA 2022 
-1-VOORGESTELD STREEFBEDRAG HEROVERWEGINGEN. 
Bij het voorgestelde streefbedrag heroverwegingen worden bij de uitgaven en inkomsten ook 
aannames genoemd (1 miljoen euro onontkoombare uitgaven-1 miljoen kansen bij inkomsten). 

 Vraag: Wij vragen ons af, of bij uw streven naar een structureel sluitende begroting een 
kerntaken discussie gewenst/noodzakelijk is (worse-case scenario). Graag duidelijkheid 
hierover. 

 
-2-ALGEMEEN GELDENDE UITGANGSPUNTEN/VERLOOP STRUCTURELE LASTEN EN BATEN. 
In de Kadernota noemt u een sluitende meerjarenbegroting waarin alle jaren sluitend zijn een van 
de uitgangspunten. De thans noodzakelijke bezuinigingen en lastenverhogingen worden mede 
veroorzaakt door het feit dat de structurele lasten van de gemeente hoger zijn dan de structurele 
baten. 

 Vragen: 
 In hoeverre dragen de voorgestelde heroverwegingen bij aan het in balans brengen van de 

structurele lasten en baten de komende jaren? 
 Is het mogelijk om per kwartaal een overzicht te krijgen van het verloop van de structurele 

lasten en baten? 
 
-3-HEROVERWEGINGEN/ACCOMMODATIES-VASTGOED. 
In de Kadernota spreekt u over het herschikken en mogelijk afstoten van voorzieningen waarbij 
ook geplande maar nog niet gerealiseerde voorzieningen worden meegewogen. 
Vragen: 

 Betekent dit dat u met de raad een fundamentele discussie wil voeren over het het aantal 
toekomstig benodigde accommodaties? 

 Wordt daarbij ook het aantal voetbalvelden betrokken? 
 
-4-HEROVERWEGINGEN/PROFESSIONELE INSTELLINGEN/MUSEUM. 
In de bestuurlijke  uitgangspunten stelt u dat alles bespreekbaar is. U kiest er niettemin voor om 
het museum buiten de voorgestelde bezuinigingen te houden. Deze keuze begrijpen wij niet. Reeds 
eerder hebben wij aangegeven dat voor ons de restauratie van het gebouw en de toekomstige 
functie twee verschillende trajecten zijn. Bovendien is er in de raad ook al gesproken over de 
mogelijke toekomstige exploitatievormen. Gemeentelijk museum of verzelfstandiging. Naar onze 
mening is een fundamentele discussie over de toekomst van het museum juist nu aan de orde 



zodat betrokkenen weten waar men aan toe is. 
 Vraag: Bent u bereid om in de voorbereiding op de begroting 2022 de raad enkele 

scenario's voor te leggen met betrekking tot de toekomstige exploitatie van het museum?  
 
-5-HEROVERWEGINGEN/STRATEGISCHE VISIE/VRIJWILLIGERSORGANISATIES 
In de strategische visie staat onder andere: Weert heeft een sterk sociaal weefsel met vele 
vereningsactiviteiten waarbij het belangrijk is om elkaar te kunnen ontmoeten. 

 Vraag: Waarom kiest u er dan toch voor om te bezuinigen op vrijwilligersorganisaties? 
 
-6-HEROVERWEGINGEN/VRIJWILLIGERSORGANISATIES/SUBSIDIES. 
Overwogen wordt om een vermogenstoets in te zetten bij de beoordeling van subsidieaanvragen. 

 Vraag: Worden organisaties die een zorgvuldig en degelijk financieel beleid voeren dan niet 
gestraft? 

 
-7-HEROVERWEGINGEN/ARMOEDEBELEID-MINIMAREGELINGEN. 
In de Kadernota 2022 wordt voorgesteld om vanaf 2023 structureel 250 duizend euro te bezuinigen 
op het armoede- en minimabeleid (2022-100 duizend euro). Uit onderzoek van de Landelijke 
Cliëntenraad is gebleken dat circa 2 miljoen huishoudens (bijstand-werkende armen) op dit 
moment amper rond kunnen komen van het inkomen.  

 Vragen: 
 Uit de begroting 2021 blijkt dat de uitgaven voor het programma zorg, inkomen en 

participatie 65 miljoen euro bedragen, zijnde 39 procent van de begroting. Waarom kiest u 
er niet voor om deze bezuiniging taakstellend op te leggen binnen genoemd programma? 

 Wat kunnen de mogelijke gevolgen zijn van minder toetsing en controle bij de uitvoering 
van de regelingen (een toename van de fraudegevallen?). 

 Is bij deze besparing sprake van een kosten-baten analyse? En zo ja, wat betekent dat dan 
voor de procedure rond de toekenning en de mogelijke gevolgen van terugvordering voor 
cliënten? 

 
-8-HEROVERWEGINGEN/OPENBARE RUIMTE/VERMINDEREN SPEELTOESTELLEN EN PLEKKEN. 
De noodzaak van speelplekken neemt toe naarmate de fysieke ruimte om te spelen afneemt. 
Daarom stellen wij u voor om naast de sanering van de bestaande speeltoestellen en speelplekken 
in te zetten op het realiseren van zoveel mogelijk informele speelruimte waar dat kan. Dat kan vaak 
met eenvoudige onderhoudsarme middelen (hoogteverschillen, natuurlijke bespeelbare objecten) 
die de fantasie van kinderen prikkelen. 

 Vraag: Bent u bereid de realisatie van onderhoudsarme informele speelplekken te 
betrekken bij de heroverwegingen? 

 
-9-HEROVERWEGINGEN/DOELMATIGHEID VERGROTEN. 
Middels investeringen en inregelingen zal een structurele besparing van 500.000 euro op de 
personeelskosten worden gerealiseerd. 

 Vragen: 
 Is al bekend hoe het organisatiebreed onderzoek plaats gaat vinden? 
 Is al bekend welke investeringen er nodig zijn om tot deze bezuiniging te komen?  
 Wat wordt bedoeld met inregeling? 

 
-10-HEROVERWEGINGEN OVERIG/SLUITING DEPENDANCE/SOCIAAL DOMEIN. 
Het College denkt aan sluiting van de dependance Stramproy teneinde de vrije inloop in het 
gemeentehuis in Weert te kunnen behouden. In de strategische visie staat onder andere: Weert 



krijgt te maken met dubbele vergrijzing. Mensen leven langer en de groep ouderen in Weert wordt 
naar verhouding groter. Weert biedt voor elke doelgroep en voor elke locatie goed wonen met 
passende voorzieningen. 

 Vragen: 
 Wat is de waarde van de mooie woorden in de strategische visie wanneer het 

gemeentebestuur er zelf voor kiest om het voorzieningenniveau en daarmee de 
leefbaarheid te versoberen in Stramproy? 

 Hoe hoog zijn de jaarlasten van de vrije inloop (gespecificeerd)? 
 Wat zijn de beoogde jaarlijkse baten van de sluiting van de dependance Stramproy 

(gespecificeerd)? 
 Geldt de sluiting van de dependance ook voor de bibliotheekfunctie? 
 Leidt de toename van de vestiging van arbeidsmigranten in Stramproy tot een toename van 

het aantal bezoekers van de dependance Stramproy (publiekszaken/bibliocenter)? 
 
Door de inzet bij ketenoverleggen te verminderen en de regierol vaker bij ketenpartners te leggen 
wil u besparen op de uitvoering bij het sociaal domein. 

 Vraag: Is het niet beter om juist méér in te zetten op de regierol als centrumgemeente? Zelf 
de regie houden verhoogt de invloed bij voorbereiding, besluitvorming én uitvoering? 

 
-11-HEROVERWEGINGEN/WEERT KOERST OP VERBINDING/OZB-PARKEREN. 
In -Weert koerst op verbinding- is een van de speerpunten: Zo laag mogelijke lasten voor de 
inwoners. In de Kadernota geeft u als motivering voor de verhoging van de lasten voor de inwoners 
het feit dat in vergelijkbare gemeenten de lasten voor de inwoners gelijk of hoger zijn. DUS Weert 
begrijpt deze redenering niet. Het autonome beleid van de gemeente zou er volgens DUS Weert op 
gericht moeten zijn dat de lasten zo laag mogelijk worden gehouden door de ambities van de 
gemeente in balans te laten zijn met de financiële mogelijkheden. 

 Vragen: 
 De OZB voor woningen is in Weert relatief laag, wordt gesteld. Geldt dat ook voor de totale 

woonlasten (inclusief riool- en afvalstoffenheffing)? 
 Met welke gemeenten heeft u de lasten voor de inwoners van Weert vergeleken?  

 
Er wordt een verhoging voorgesteld van de parkeertarieven. Dit achten wij juist op dit moment 
ongewenst met name vanwege mogelijke gevolgen voor het MKB in het algemeen en de 
binnenstad-ondernemers in het bijzonder. De inzet van Streetwise is op dit moment zelfs 
noodzakelijk. 

 Vraag: Bent u bereid om in plaats van het generiek verhogen van de parkeertarieven te 
onderzoeken of middels creatief parkeerbeleid (zoals tarief-differentiatie, uitbreiding van 
het geldingsgebied en mogelijke verlenging van de duur van betaald parkeren) hetzelfde 
resultaat kan worden behaald? 

 
-12-PRIORITEITEN. 
Weert is ambitieus op het gebied van cultuur, mobiliteit, de energietransitie, biodiversiteit en het 
klimaatbeleid.  

 Vragen: 
 Vergaat de wereld (Weert) wanneer de prioriteiten: Minder steen, meer groen 15.550 euro, 

ecologisch bermbeheer 43.000 euro, snelfietsroute Weert-Nederweert 30.000 euro, 
ondersteuning Limburg Festival 25.000 euro, worden doorgeschoven naar 2026? 

 Met andere woorden zijn deze uitgaven op dit moment onontkoombaar en onuitstelbaar? 
 



-13-BUDGET VERVANGINGSINVESTERINGEN. 
Graag een nadere toelichtig op uw voorstel om in de begroting rekening te houden met een 
stelpost ter grootte van de vrijval afschrijvingen van activa die zijn afgeschreven. 

 Vragen: 
 Wat betekent deze systematiek voor de post -activa-op de balans? 
 Wat is leidend bij de voorgestelde systematiek de economische levensduur of de feitelijke 

levensduur? 
 Wordt bij het -ideaalcomplex-rekening gehouden met de inflatie? 
 Wordt de raad door deze beleidswijziging op achterstand gezet? Immers de bestemming 

van de vrijval ligt dan al vast? 
 

1e-TUSSENRAPPORTAGE 2021. 
-14-Pagina 21 programma 6:  

 De cijfers in het staatje T61-194 duizend euro nadeel en T61-123 duizend euro nadeel 
corresponderen niet met de toelichting 15.360 euro budgettair neutraal en 317.841 euro 
budgettair neutraal. Graag een toelichting. 

 
 
Bij voorbaat dank voor beantwoording, 
Fractie DUS Weert, 


