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CDA Weert 12 november 2020 

Algemene Beschouwing Kadernota 2022 
Geachte raadsleden, collegeleden en toehoorders, 

Allereerst zijn wij blij dat we deze kadernota hier fysiek kunnen behandelen, weliswaar met de noodzakelijke 
maatregelen. Het doet ons goed om naar het nieuwe normaal te gaan of beter gezegd naar het oude normaal. Wij 
spreken de hoop uit dat we de coronapandemie binnenkort achter ons kunnen laten.  

Tijdens de begrotingsbehandelingen van de afgelopen jaren heeft het CDA telkens aangeven dat de gemeente 
Weert structureel meer uitgeeft dan dat er inkomsten zijn. In het verleden moesten wij telkens een beroep doen 
op de algemene reserve, waardoor wij jaarlijks inteerden op ons vermogen. 
 
In de kadernota staat dat veel gemeenten in Nederland in de financiële problemen komen,  door de uitbreiding van 
de taken van gemeenten. 
Volgens ons is het van belang om in eerste instantie te kijken naar de financiële uitgaven waar we zelf invloed op 
hebben.  

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan een voorstel voor bezuinigingen op basis van de gegevens die bij de 
vaststelling van de begroting 2021 bekend waren. Dat ligt nu voor. Een nieuw gegeven is de meicirculaire over de 
uitkering uit het gemeentefonds die de gemeente krijgt. Voor 2022 is dat 1,4 miljoen, voor 2023 1,1 miljoen en voor 
2024 € 800.000,-.  

Hoe ziet het college de voorgestelde bezuinigingen in verhouding tot de hogere inkomsten? 

Opzet kadernota 

Bij het begin van de voorbereiding van de kadernota is gezegd dat wat betreft bezuinigingsmogelijkheden alles 
bespreekbaar zou moeten zijn. In de voorbereidende bijeenkomsten is geprobeerd hiernaar te handelen. Daarbij is 
ook gebleken dat de raad alleen op een hoog abstractieniveau informatie heeft over de uitgaven. Die beperkte 
kennis is aangevuld, maar niet voldoende. Kennis van uitgaven op een lager niveau hebben we te weinig gekregen. 
Ook heeft het college geen keuzemogelijkheden voorgelegd. We moeten reageren op de keuzen en de voorkeuren 
die het college heeft bepaald.  

Prioriteiten 

We lezen in de kadernota dat het college ook nieuwe prioriteiten heeft opgenomen, zoals subsidie voor de 
dierenambulance, extra geld voor ecologisch bermbeheer en voortzetting inzet Streetwise.  

Wij zijn van mening dat we de ambities, zoals uitgesproken in het raadsprogramma, met voorrang moeten 
realiseren. Voor nieuwe zaken zal het geld simpelweg ontbreken. De raad en het college hebben al meerdere 
malen gesproken over ‘’sturen op effecten’’. Van de voorgestelde nieuwe prioriteiten ontbreekt in onze ogen een 
duidelijke onderbouwing van de noodzaak. De onderbouwing voor deze prioriteiten is immers heel algemeen en 
voor ons onvoldoende om er nu mee in te stemmen. Dit staat haaks op de bedoeling van ‘’sturen op effecten’’. Wij 
verwachten bij de behandeling van de begroting 2022 aanvullende informatie. Wij willen op basis van de teksten in 
de kadernota geen besluit nemen. 

Taken en organisatie 

Aansluitend op het vorige punt, willen wij het hebben over de taken die de gemeente uitvoert en de daarbij 
ingezette formatie. Het college weigert echter de gegevens hierover te verstrekken. Het lijstje dat de raad heeft 
gekregen is niet volledig, omdat het alleen de formatie per afdeling weergeeft.   

In de raadsvergadering van 10 juni 2020 heeft wethouder Sterk gezegd “Wij gaan aan de slag om de gegevens voor 
de toekomst beschikbaar te krijgen. We willen hetzelfde als u. Waarom hebben we deze gegevens dan nog steeds 
niet? 
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Gebruik vrijvallende afschrijvingslasten 

Het voorstel om de investeringen voor kleine verkeersknelpunten en knelpunten weginfrastructuur te koppelen aan 
het budget vervangingsinvesteringen en de vrijvallende afschrijvingslasten is enerzijds begrijpelijk.  

Anderzijds heeft het ook bezwaren. Het risico bestaat erin dat vrijvallende afschrijvingslasten “automatisch” 
worden geclaimd voor verkeersprojecten. De besteding van vrijkomende afschrijvingslasten en de keuze voor 
nieuwe investeringen moeten integraal worden beoordeeld. Een soort reservering voor verkeersprojecten om niet 
afhankelijk te hoeven zijn van een discussie over prioriteiten is ongewenst. Bovendien is het niet juist om alleen 
verkeersprojecten te laten profiteren van deze werkwijze. Ook dat gaat in tegen de integrale afweging die we tot nu 
toe kennen. 

Behoud integrale afweging 

De integrale afweging wordt nog op een ander onderdeel losgelaten, namelijk bij de renovatie van accommodaties. 
Zo worden de renovatie van sporthal Boshoven en de vernieuwing van de velden op het sportpark afhankelijk 
gemaakt van besparingen op andere accommodaties.  

De CDA-fractie is tegen deze koppeling. Als voorbeeld sporthal Boshoven. Dat is een onmisbare voorziening, net als 
bijvoorbeeld de bibliotheek of de milieustraat.  Het is principieel onjuist om de renovatie van zo’n voorziening te 
verbinden aan zaken waarmee deze geen verband hebben. 

Ook wordt door de koppeling die het college voorstelt de raad gedwongen om te kiezen voor besparingen op 
andere accommodaties. Wij willen zo niet werken.  

Kernpunten CDA 

We willen dat Weert een gemeente is in het groen, waar het prettig wonen is. We willen ook een uitstraling als 
centrumgemeente met de daarbij behorende voorzieningen. Ook willen we een sociale gemeente zijn.  

Een sterke samenleving wordt gevormd door mensen en verenigingen, dit is een belangrijke kernwaarde van de 
Weerter samenleving. Dit moeten we koesteren volgens het CDA. We willen bij deze dan ook een oproep doen om 
het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties ongemoeid te laten. 

Deze kadernota is de opmaat naar de begroting 2022. We kunnen als gemeente tot aan de behandeling van de 
begroting nog meevallers hebben, maar ook tegenvallers. Daar moeten we ook rekening mee houden.  

Om dit te kunnen realiseren is het heel belangrijk dat we de begroting  in evenwicht brengen. Met de begroting 
moeten we de pijn verdelen en het huishoudboekje van de gemeente Weert op orde brengen. Uitgaven moeten 
structureel gedekt worden met inkomsten. En meer nog dan dat: er moet ruimte zijn om tegenvallers op te 
vangen.  

Kortom: Het CDA is;  

- Tegen het korten van verenigingen en vrijwilligers organisaties 
- Terughoudend met de verhoging van de OZB  
- Voor het open houden van de dependance in Stramproy 
- Voor het opwaarderen van de dorpskern in Altweerterheide in 2022 
- Voor duidelijkheid en inzicht in de taken en formatie  
- Voor een integrale afweging in de keuze van prioriteiten 

Kort woord van dank aan de ambtelijke organisatie en het college en wij kijken uit naar een constructief overleg in 
de raad.  


