
 
 
OVERZICHT BESLUITVORMING AMENDEMENTEN EN MOTIES KADERNOTA 2022 (INGEDEELD PER COMMISSIE)    
 
Nr Fractie(s) en onderwerp Dictum PH Advies  

college 
Besluitvorming 

 
COMMISSIE SAMENLEVING EN INWONERS 
S&I  A.1 D66, DUS, VVD, CDA, 

Duijsters 
Aanpak GHB problematiek 

Wijzigt de tekst als volgt: 
- schrapt prioriteit 12 Aanpak GHB problematiek uit de Kadernota. 

PS ontraden Aanvaard 

S&I  A.2 PvdA, DUS, Duijsters 
Geen bezuinigingen op het 
armoedebeleid/minimaregelin
gen 

Wijzigt de kadernota 2022 als volgt; 
- Alle passages waarin wordt voorgesteld om voor 2022 € 100.000 
en voor 2023 en volgende jaren € 250.000 te bezuinigen en de 
hieraan gekoppelde toelichtingen te schrappen. 
- Zodat het nieuwe kader wordt dat er geen bezuinigingen worden 
toegepast op het armoedebeleid / minimaregelingen.  

MvdH neutraal Verworpen 

S&I  A.3 VERVALLEN 
Lokaal gezondheidsbeleid 

---   VERVALLEN 

S&I  A.4 CDA, DUS, PvdA, Duijsters 
Schrappen vermogenstoets 
vrijwilligersorganisaties 

wijzigt het voorstel als volgt:  
het deel van de kadernota, dat luidt “Ook het inzetten van een 
vermogenstoets bij de beoordeling van subsidieaanvragen wordt 
onderzocht. Op deze manier streven we naar meer 
verantwoordelijkheid van vrijwilligersorganisaties voor de realisatie 
van hun eigen exploitatie en daardoor besparingen op 
ondersteunende subsidies.”, wordt geschrapt. 

allen ontraden Verworpen 

S&I  A.5 VERVALLEN  
Lokaal gezondheidsbeleid 

---   VERVALLEN 

S&I A.6 VVD, D66, DUS, CDA, 
Duijsters 
Lokaal gezondheidsbeleid 

Wijzigt de Kadernota 2022 als volgt: 
Prioriteit 14 Lokaal Gezondheidsbeleid op pg 23 wordt geschrapt. 

PS ontraden Aanvaard 

S&I A.7 CDA, VVD, DUS, Duijsters 
Museum W 

Wijzigt de kadernota 2022 als volgt   
de tekst op blz. 13 onder Professioneel instellingen, de zin ‘’Wij 
kiezen hierbij niet voor het museum om deze de komende jaren de 
kans te geven zich te ontwikkelen.’’ wordt geschrapt; 

PS ontraden Verworpen 

      
S&I M.1 D66 

In gesprek met kinderen en 
jongeren 

Roept het College op: 
- Kinderen en jongeren, ook die in niet georganiseerd verband, te 
betrekken bij de concretisering van te maken keuzes voor de 
begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.   

MvdH ontraden Ingetrokken 

S&I M.2 DUS, PvdA, Duijsters 
500 euro bijverdienen naast 
bijstand toestaan 

Draagt het college op, 
Te onderzoeken in de lijn van onder andere Amsterdam en Arnhem 
of het mogelijk is om bijstandsgerechtigden tot een bedrag van 
500 euro per maand te laten bijverdienen zonder dat dit invloed 
heeft op de uitkering. 

MvdH overnemen Ingetrokken 

S&I M.3 PvdA, DUS, CDA Draagt het College op: PS ontraden Verworpen 



Inzicht effect bezuinigingen 
vrijwilligersorganisaties en 
professionele instellingen 

- Bij het aanbieden van de begroting inzichtelijk te maken wat de 
effecten van de voorgenomen bezuinigingen op de 
vrijwilligersorganisaties en de professionele organisaties zijn; 
- Indien op basis hiervan aanpassingen op de bezuinigingen 
gewenst zijn hiervoor voorstellen te doen. 

S&I M.4 PvdA 
Jongerenparticipatie en 
jongerenraad 

Draagt het College op: 
- Werk te maken van het herstarten van de Jongerenraad Weert; 
- Met scholen samen te werken om de gemeentepolitiek meer te 
laten leven onder de jeugd en inspraakopties onder de aandacht te 
brengen; 
- Onderzoek te doen naar nieuwe vormen, ook buiten de 
jongerenraad om, om de jeugd van Weert te betrekken in en te 
motiveren voor de Weerter politiek; 
- De adviezen van jongeren terug te koppelen naar de Raad. 

BM overnemen Aanvaard 

S&I M.5 WL, DUS 
huishoudelijke hulp WMO 
 

Draagt het college op: 
 Het Rijk te bewegen tot verbetering van de systematiek 

omtrent de voorziening huishoudelijke hulp in de WMO, bijv. 
door de implementatie van een eenvoudige doch effectieve 
inkomens- en vermogenstoets. 

 De VNG te verzoeken deze materie mede inzet te maken van de 
gesprekken voor de kabinetsformatie. 

PS overnemen Aanvaard 

      
COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE 
R&E  A.1 CDA, DUS Weert, PvdA 

Eerder realiseren opwaarderen 
openbare ruimte 
Altweerterheide 

Wijzigt de kadernota 2022 als volgt   
prioriteit 6, de gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare 
ruimte Altweerterheide, wordt opgenomen voor het jaar 2022 in 
plaats van 2024; 
voor de dekking van de jaarlast van € 78.000 worden het niet 
gebruikte deel van het prioriteitenbudget 2022 ad € 73.283 en 
€ 4.717 van prioriteit 1, stelpost kleine verkeersknelpunten 2022, 
ingezet;  

MvdH ontraden Ingetrokken 

      
R&E M.1 DUS, WL, PvdA, Duijsters, 

CDA 
Speeltoestellen 

Draagt het college op: 
Om met een plan van aanpak te komen waarin niet alleen de 
demografische gegevens leidend zijn bij de overweging om het 
aantal speeltoestellen te verminderen en in gesprek te gaan met 
omwonenden en wijk- en dorpsraden. 

MvdH neutraal Aanvaard 

R&E M.2  CDA, DUS, PvdA, VVD, D66, 
WL 
Eerder realiseren opwaarderen 
openbare ruimte 
Altweerterheide 

Draagt het college op: 
prioriteit 6, de gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare 
ruimte Altweerterheide, zo spoedig mogelijk te realiseren en met 
een voorstel naar de raad te komen uiterlijk in 2022 in plaats van 
2024. 

MvdH overnemen 
 

Aanvaard 

      
COMMISSIE MIDDELEN EN BESTUUR 
M&B A.1 WL, CDA, DUS, PvdA, Wijzigt de kadernota 2022 als volgt; RV neutraal Aanvaard 



Duijsters 
Behoud dependance 
Stramproy 

De zinnen op pagina 14 “Op diverse kleine posten is een 
bezuiniging te halen. We denken aan het sluiten van de 
dependance Stramproy, zodat we de vrije inloop in het 
gemeentehuis kunnen behouden. Daarnaast een bezuiniging op het 
gemeentenieuws, en op het budget lokaal onderwijsbeleid. “ 
worden geschrapt en vervangen door “Op diverse kleine posten is 
een bezuiniging te halen. We denken aan een besparing op het 
gemeentenieuws, en op het budget lokaal onderwijsbeleid.” 

M&B A.2 D66 
Toelichting prioriteiten t.l.v. 
prioriteitenbudget 

Wijzigt de tekst als volgt: 
 Wisselt de toelichting op pagina 24 onder nummer 1 en 2 om 

zodat deze overeenkomen met de volgorde in de tabel 
Overzicht prioriteiten 2022- 2025.  

WvE overnemen Aanvaard 

M&B A.3 PvdA, Duijsters 
OZB verhoging niet woningen 

Wijzigt de kadernota 2022 als volgt; 
De OZB niet-woningen wordt in 2022 met € 871.000,- , in 2023 
met € 1.137.000,-, in 2024 en volgende jaren met € 1.403.000,- 
verhoogd. Vanaf 2023 exclusief de algemene tariefverhoging OZB 
gelijk aan de verhoging voor de OZB woningen. 

WvE neutraal Verworpen 

M&B A.4  WL, PvdA, D66, DUS 
Besteding meevallers uit het 
gemeentefonds 

Wijzigt de Kadernota 2022 als volgt: 
Mocht in de toekomst blijken dat de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds toeneemt als gevolg van ontwikkelingen vanuit den 
Haag of groei van het inwoneraantal, dan zou de besteding hiervan 
opnieuw met de raad besproken moeten worden. 

WvE ontraden Ingetrokken 

      
M&B M.1 VVD, D66, CDA 

Afschaffen hondenbelasting 
Draagt het college op : 
- De raad een voorstel voor te leggen om de gemeentelijke 
hondenbelasting af te schaffen; 
- De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2022 e.v. en 
hiervoor de financiële ruimte uit de meicirculaire te gebruiken. 

WvE neutraal Verworpen 

M&B M.2 VVD, D66 
Evenwicht lastenverhogingen 
en bezuinigingen 

Draagt het college op: 
- De extra financiële ruimte die ontstaat door de hogere uitkering 
vanuit de Rijksoverheid aan de gemeente in te zetten voor een 
verlaging van de lastenverhogingen in de Begroting 2022 en de 
Meerjarenraming 2023-2025; 
- Hierbij een streefwaarde aan te houden van 1/3 
lastenverhogingen en 2/3 bezuinigingen in het totale pakket van 
heroverwegingen; 

WvE neutraal Verworpen 

M&B M.3 VVD 
Kostendekkende 
rioleringsheffing 

Draagt het college op 
- bij de Begroting 2022 de rioleringsheffing direct op het 
kostendekkende niveau te stellen. 

MvdH ontraden Ingetrokken 

M&B M.4 PvdA, Duijsters 
Gefaseerd afschaffen 
hondenbelasting 

Draagt het college op; 
De raad bij de begroting van 2022 een voorstel voor te leggen om 
(mogelijk gefaseerd) de gemeentelijke hondenbelasting af te 
schaffen uitgaande van de dan bestaande actuele financiële 
situatie. 

WvE neutraal Aanvaard 

 


