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Algemene beschouwingen PvdA Weert
kadernota 2022

Voorzitter,

De voorbereiding van de kadernota stond en staat in het teken van een tegenvallende financiële 
situatie en de noodzaak om stevig te bezuinigingen. 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.
We danken het college dat we als raad actief mee zijn genomen in het proces om te komen tot de 
kader nota. Wat begon met een zeer grote bezuinigingsopgave waarbij forse ingrepen noodzakelijk 
waren, is gelukkig tot weer meer realistische proporties teruggebracht. Proporties die volgens de 
PvdA ook getuigen van meer realiteitszin.
Wat dat betreft zien we dat onze opmerkingen gehoor hebben gevonden en kunnen we in grote 
lijnen instemmen met deze kadernota.

Zo zijn we tevreden dat ook aan de interne organisatie alsnog een bezuinigingsopdracht is opgelegd.
Daarbij is het ook goed dat deze tot hanteerbare proporties is teruggebracht.

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. Gelukkig is de bezuinigingstaakstelling op dit gebied meer acceptabel geworden. 
Toch maken we ons zorgen over de mogelijke effecten en daarvoor hebben we een motie ingediend.

Bezuinigingen op het gebied van economie, stadspromotie en faciliteren van ondernemers bleven en
blijven buiten beeld. Wij vinden dat niet evenwichtig. De eerste gedachte die bij ons opkwam was 
om hier met voorstellen te komen. De vraag is echter of het ook slimmer kan. Zoals het in het 
bedrijfsleven soms een slimme keuze is om te investeren in plaats te bezuinigingen omdat dat meer 
omzet genereert en dus meer winst.
Vanuit dat perspectief komen we met het voorstel om de OZB voor niet woningen ook in 2023 en 
volgende jaren extra te verhogen. Daardoor hoeven we niet te korten op de promotie en verfraaiing 
van de binnenstad of te bezuinigen op parkmanagement. Ook kunnen we onze 
bedrijfscontactfunctionarissen in dienst houden, onze medewerker agrarische sector etc. Dit lijkt 
ons de slimste weg om de bezuinigingen in balans te brengen. 
Dat is ook mogelijk omdat eigenaren en huurders van niet-woningen relatief minder betalen dan 
eigenaren van woningen en wij vinden het slechts fair om dat meer gelijk te trekken.

Armoede beleid

Bezuinigingen op het domein van armoede en minima vinden we echter wel een probleem. De 
gemeente moet een schild voor de zwaksten in de samenleving zijn. De PvdA Weert is van mening 
dat daarom op armoedebeleid als allerlaatst bezuinigd moet worden en pas dan wanneer alle andere 



opties zijn uitgeput. Naar onze mening is dat niet het geval en daarom hebben we een amendement 
ingediend om deze bezuinigingsvoorstellen terug te draaien.

Hondenbelasting

Sinds een jaar ben ik geen eigenaar meer van een hond. Nu kan ik, kunnen we als PvdA dan ook de 
hondenbelasting, zonder de schijn van eigenbelang, ter discussie stellen. Wij vinden deze niet meer 
van deze tijd en dat deze eigenlijk moet verdwijnen. Wij realiseren ons echter ook dat we onze 
financiën nog niet op orde hebben. Daarom vinden we het niet verstandig om nu al te besluiten tot 
afschaffing. Wij zijn wel van mening dat we moeten toewerken naar de uiteindelijke afschaffing van
de hondenbelasting en daarvoor hebben we een motie ingediend.

Jongeren

Het betrekken van jongeren bij het gemeentelijk beleid is naar ons gevoel enigszins naar de 
achtergrond gedreven. Het is goed om dat een nieuwe impuls te geven. Daarom hebben een 
hiervoor een motie ingediend.

Ten slotte

Daarnaast zijn we van mening dat de dependance in Stramproy gewoon open moet blijven. Bij de 
fusie van de gemeenten is besloten dat dit loket open zou blijven, en dit is met name voor de 
ouderen van Stramproy een grote aanwinst.

Voorzitter,

De context van deze kadernota, bood weinig ruimte om te dromen en voor mooie vergezichten. 
Laten we hopen dat we bij de behandeling van de begroting meer zicht hebben op het verloop van 
de corona pandemie en wat we te verwachten hebben. Wat we van Den Haag mogen verwachten en 
of we weer meer ruimte krijgen om te dromen,

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

Dank u wel voorzitter


