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Algemene beschouwingen D66 Weert
Welkom. Kom binnen. Wees welkom in Restaurant Weert. Maar waar loop je dan binnen, bij een
lopend buffet, een specialiteiten restaurant of een sterrenrestaurant?
Weert heeft een hoge ambitie. Dit zien we terug in de begroting 2020 en ook de daarin opgenomen
resultaten liegen er niet om.
Voor D66 Weert is het van belang dat de keuzes die gemaakt worden toekomstgericht zijn. Het
hebben van een strategische visie is hierbij van groot belang. De wereld om ons heen verandert
voortdurend en vraagt om een innovatie aanpak in het oplossen van maatschappelijke problemen.
De gekozen oplossingen dienen wel een maatschappelijk effect te hebben. Wij bekijken de begroting
vanuit het oogpunt van de inwoner. Deze moet de vrijheid hebben om zich te kunnen ontplooien en
gelijke kansen krijgen. Deze inwoner heeft daarbij soms een gemeente nodig, die sterk op de
voorgrond is, maar ook een die af en toe achterover leunt.
Zoals u weet heeft ieder restaurant een menukaart, met een omschrijving van de gerechten en prijs.
Zo ook Restaurant Weert. Een menukaart wordt weloverwogen gemaakt, met ruimte voor
experimenten, waar zaken op een weegschaal worden gelegd en waar gekozen moet worden. De
menukaart wordt niet door een iemand gemaakt, de gerechten ook niet. Een ieder heeft hierin zijn
taak en verantwoordelijkheid. Zo ook de raad en het college. Natuurlijk komt het voor dat in het
maken van keuzes inwoners zich afvragen hoe het komt dat je daarvoor Koos.
Menu 1: Openbare orde en veiligheid
D66 is een Liefhebber van een veilige woon- en leefomgeving en vindt het belangrijk dat hierin
geïnvesteerd wordt. D66 ziet het belang van de inzet van een BIBOB coördinator om ondermijning
tegen te gaan en criminaliteit te bestrijden in Weert.
Menu 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
Rijdend door Weert is het vaak een OH30 kilometer zone met veel rotondes die niet altijd de
veiligheid van de fietsers garanderen. Een mooi voorbeeld waar dit wel geregeld is, is de rotonde op
de Maaseikerweg. In het Gemeentelijke Verkeer Vervoer Plan wordt het hoofdfietsennetwerk
opgenomen. Tussentijds wordt bij verkeersprojecten de verkeersveiligheid van fietsers bevorderd.
Om de verkeersveiligheid van fietsers verder te vergroten dient D66 een motie in over veilig
duurzaam verlicht fietsen.
Menu 3: Economische zaken en promotie
Weert heeft Smaeck en houdt van een Fiesta. Du Commerce trekt aan en dit zorgt voor
werkgelegenheid. Het invullen van banen brengt spanningen met zich mee, zowel op de
arbeidsmarkt, als onder inwoners. De noodzaak van arbeidsmigranten is er. De Oude Markt is niet
meer toereikend en heeft behoefte aan nieuwe arbeidskrachten. Volgens D66 is het noodzakelijk dat
er een strategische visie komt op wat we als Weert willen zijn. Keuzes zullen gemaakt moeten
worden. Het is belangrijk om hierin de samenwerking met partners te hebben, zodat een verhaal
verteld wordt.
Menu 4: Onderwijs
D66 is er Greuuts op dat de gemeente meer doet dan wettelijk verplicht op het gebied van
onderwijs. De onderwijsexperimenteerruimte is hier een mooi voorbeeld van. Dit biedt
onderwijskoepels de kans om nieuwe onderwijs vormen te ontwikkelen en initiatieven van
leerlingen, ouders en docenten te stimuleren.

Menu 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
In de open club ziet D66 de samenwerking tussen verenigingen. Verschillende Flavours worden hier
gecombineerd. Ook aan de cultuur historie wordt aandacht besteed. Zo treedt de Toerist in de
sporen van de hoeven van van Horne. In Weert moet iedereen zichzelf zijn kunnen zijn. Belangrijk dat
dit is opgenomen in de begroting. D66 staat voor verdere vergroening en biodiversiteit. De plannen
hiervoor zien wij terug in de begroting. Stukje bij beetje wordt Weert steeds groener.
Menu 6: Inkomen en Participatie
Een van de grootste risico°s in de begroting is het sociaal domein. Deze is terecht opgenomen in de
risicoparagraaf. Bij WMO krijgen we te maken met de gevolgen van de invoering van het
abonnementstarief en bij jeugd zien we hoge uitgaven bij de geïndiceerde zorg. Om verdere grip te
krijgen en te kunnen sturen is het nodig om te monitoren en te sturen op maatschappelijke effecten.
Het concept positieve gezondheid draagt hier in grote mate aan bij. Het bekendje versje Naar bed,
naar bed, zei Duimelot, maar eerst nog wat eten bij de Oelepot kent iedereen. Hiermee wil D66
benadrukken dat investeren in de jeugd belangrijk is.
Menu 7: Volksgezondheid en milieu
In het voorjaar 2020 wordt de nota reserves en voorzieningen herijkt. Een deel van de algemene
reserve wordt dan geoormerkt voor duurzaamheid, energietransitie en energieneutraliteit in 2040.
Dit is nodig om de opgenomen ambities waar te maken. Dit kunnen we niet alleen. Daarom hebben
we de regio, bedrijven, maar ook onze inwoners bij nodig. Bewustwording is daarbij belangrijk.
Menu 8: Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en stedelijke vernieuwing
D66 vindt het mooi om te zien dat mensen liever in Weert willen wonen dan op Mikonos, Rhodos, de
Caribean, in Denver of zelfs in Azië. Dit zorgt wel voor een woningtekort en betekent dat er creatieve
oplossingen moeten worden bedacht. Ook de combinatie wonen en zorg, zorgt voor kansen, zoals
het realiseren van een Hof.
Menu 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer
De behoefte aan dienstverlening groeit. Soms gaan dingen mis, maar dat gebeurd niet Ekspreszo.
Vragen worden complexer en dit maakt dat persoonlijk contact nodig blijft. De toekomstige
ontwikkeling vraagt iets van de medewerkers en maakt dat strategisch personeelsbeleid van belang
is. Als gemeente doe je er goed aan als reserve wat Oude Munten te hebben. Het blijft nodig om
kritisch te zijn op de uitgave van de munten.
Opmerkelijk in de begroting is de zinssnede dat als gevolg van de stelselwijziging in het Gemeentelijk
Rioleringsplan een verschuiving zichtbaar is van rioolheffing naar OZB. Deze zinssnede zorgde ervoor
dat bij mijn Ma een wenkbrauw Rees. D66 dient daarom een motie in verschuiving rioolheffing naar
OZB.
D66 bedankt de medewerkers van dit huis voor hun inzet en de griffie voor het in Harmonie laten
verlopen van de vergaderingen.
Ook met u concollega°s van de raad is het meestal Dikke Mik, maar soms ook alsof we op een
Rotonde zitten.
Voor ons is Weert een specialiteiten restaurant, met voor ieder wat wils, met oog voor kwaliteit en
met de wetenschap dat er aan het proces aandacht geschonken is.
Bedankt voor uw aandacht.

