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Weert, 19 oktober 2021
Onderwerp: Kadernota 2022-2024
Geachte aanwezigen,
Namens RICK, De Bosuil, Punt Welzijn, Bibliotheek Weerterland, Zwembad De Ijzeren Man en het Munttheater
wil ik u de volgende gedachten mee geven ter overweging.
Uit de kadernota 2022 werd voor de zomer duidelijk dat er een opgave lag voor onze instellingen om gezamenlijk
in 2022 eenmalig € 100.000 en vanaf 2023 structureel € 350.000 per jaar te bezuinigen. Op 29 september jl.,
hebben wij in een gesprek met de betrokken ambtenaren vernomen dat de begroting herzien is en het nieuwe
voorstel een structurele bezuiniging is van € 58.000 met ingang van 2023 (en geen bezuiniging in 2022).
Uiteraard heerst er opluchting dat het bedrag substantieel naar beneden is bijgesteld, zeker als we kijken wat de
geluiden aan het begin van dit kalenderjaar waren. Echter, ook al is het bedrag bijgesteld, het feit dat overwogen
wordt structureel te bezuinigen op cultuur en welzijn baart ons zorgen en is wat ons betreft ondenkbaar.
We zijn momenteel nog volop herstellende van de covid-19 pandemie. Bezoekersaantallen zijn beduidend lager
dan in 2019. Onderzoek van Tros Radar in september bracht aan het licht dat 40% van bezoekers van horeca,
bioscoop en theater deze plekken vermijdt bij het gebruik van de Corona Check App. Iets wat wij nog steeds
verplicht zijn, volgens de laatste geluiden uit Den Haag tot minstens mei 2022.
Daarnaast beschreef het Berenschot VNG rapport in februari van dit jaar al aan de scenario’s post covid-19 die
we nu terug zien: minder publiek, abonnementhouders en cursisten en daardoor lagere opbrengsten,
verschraling van het aanbod, hogere inkoopkosten, horeca inkomsten komen niet meer op peil en er zijn minder
vrijwilligers die vaak van essentieel belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Onze medewerkers moeten
alle zeilen bij zetten om het publiek de weg terug weer te laten vinden. Bezuinigen via de overheadkosten is nu
onmogelijk, er ligt meer werk dan ooit.
Belangrijker nog: wat voegt deze bezuiniging toe aan de visie van de Gemeente Weert ten opzichte van onze
instellingen? Er ligt geen onderbouwing onder het aangekondigde bedrag en wij moeten gezamenlijk maar
bepalen wie welk bedrag voor zijn of haar rekening neemt. Daarnaast heeft een aantal van ons de afgelopen vijf
jaar al fors bezuinigd of na erkend onderzoek juist meer subsidie toegewezen gekregen. Als de
subsidietoekenning steeds aan wijzigingen onderhevig is, is het voor ons onmogelijk op de lange termijn een
duidelijke doelstelling en visie na te streven.
In de kadernota staat: “Bezuiniging zal zorgen voor tariefverhoging en verschraling in doelgroepen.” Is dat
werkelijk wat de Gemeente Weert wil? Jarenlang werken we al gezamenlijk aan inclusiviteit, verbinding,
ontmoeten en dat zonder drempel, voor alle inwoners van Weert. Ongeacht achtergrond, portemonnee of
opleiding. Zoals in de beleidsbegroting 2022 staat: “We willen ruimte bieden aan Weertenaren in al hun
diversiteit en eigenheid. Ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen op de manier die bij hun past.”
Onze instellingen zijn juist nú van levensbelang. Wij faciliteren ontmoetingen, bieden hulp aan hen die dat nodig
hebben, wakkeren gesprekken aan rond thema’s die het verdienen besproken te worden en wij houden de
inwoners van Weert gezond, door beweging, maar ook door verrijking van de geest. Wij creëren verbinding, en
zorgen voor een divers cultureel aanbod wat een positieve invloed heeft op het aantrekkelijke leefklimaat van
Weert. Precies datgene wat het bestuursprogramma van de Gemeente Weert nastreeft.
Geef ons alstublieft géén bezuiningsopdracht. Maar vertrouwen en een duidelijke visie die wilskracht uitspreekt,
waar we jaren mee vooruit kunnen.
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