Stramproy, 23 juni 2021

Geachte raadsleden van de gemeente Weert,
Namens de Dorpsraad Stramproy, wil ik vanavond gebruik maken van het spreekrecht om de
commissie toe te spreken. We vernamen via de krant dat in de concept-kadernota een aantal
bezuinigingsplannen binnen de gemeente Weert op een rij zijn gezet. Daaruit kan de gemeenteraad
vervolgens kiezen om het te verwachten begrotingstekort te reduceren of weg te nemen.
Met name het opvoeren van een bezuiniging op het gemeentelijke loket in de Zaal in Stramproy wil ik
hier aan u voorleggen. Inmiddels is dat de 8e keer dat de Dorpsraad Stramproy dat moet doen. De
vorige keer dat we hierover brieven hebben gestuurd naar het college en de raad was op 22-11-2026
en 25-4-2017. Kennelijk lukt het niet om dit onderwerp echt af te sluiten.
Zoals bekend is er reeds sinds de overgang van de gemeente Stramproy naar de gemeente Weert een
loket burgerzaken van de gemeente Weert open in Stramproy. Dat is inmiddels ruim 20 jaar zo.
De afspraak die bij de overgang van Stramproy naar Weert gemaakt is, behelst het open houden van
dit loket, indien er jaarlijks tenminste 1000 bezoekers komen. Die afspraak is bij de diverse
vervolgdiscussies telkens als ijkpunt genomen voor het nemen van besluiten. Bij alle 7 vorige
discussies bleek die norm ruimschoots gehaald, en bleef het loket gelukkig open.
Het gemeentelijk loket voldeed (vóór corona) ruimschoots aan die norm van meer dan 1000
handelingen. De laatste bij ons bekende gegevens neigen naar 2000 handelingen per jaar. Daarmee is
duidelijk dat dit loket nog steeds in een aanzienlijke behoefte voorziet. Met name het kunnen
binnenlopen zonder afspraak, het gratis parkeren en de plezierige wachtruimte in de bibliotheek, maken
dit loket populair bij de inwoners van Stramproy en omliggende dorpen. Laagdrempelig en makkelijk.
Met de aanstaande komst van arbeidsmigranten in het oude WBM-gebouw, zullen deze 196 short-stay
migranten ook regelmatig een beroep gaan doen op de gemeentelijke voorzieningen, die nu op
loopafstand in de Zaal voorhanden zijn. Wij zien dus ook géén aanleiding om afname van het aantal
handelingen te vermoeden. Eerder zal hierdoor een toestroom komen door deze ontwikkelingen.
Verder past het in een gemeente die dicht bij de burgers wil staan, dat er ook lokaal voorzieningen
blijven, zoals het burgerloket in Stramproy. Ook is het fijn als de gemeente zich zelf houd aan gemaakte
afspraken en op dat punt als een betrouwbare partner handelt.
Daarom willen we aan u als gemeenteraad vragen om dit plan uit de concept-kadernota te halen. De
reeds gemaakte afspraak over 1000 handelingen per jaar, lijkt ons vooralsnog een duidelijk norm voor
openstelling van het gemeentelijk loket in Stramproy.
Hopend op een verstandig besluit in deze, wil ik u danken voor de aandacht.
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