ALGEMENE BESCHOUWINGEN
KADERNOTA 2022

Weert, 8 juli 2021
Beste inwoners van de gemeente Weert,
Terugkijkend op de afgelopen jaren zien we dat veel uit het
coalitieprogramma is uitgevoerd. Echter het structurele exploitatiesaldo
is negatief. Er is ingeteerd op het eigen vermogen door de inzet van
algemene en overige reserves.
Deze kadernota geeft op hoofdlijnen de kaders aan die uitgewerkt
worden in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de begroting voor de
komende jaren sluitend te krijgen en met deze Kadernota wordt een
routekaart neergelegd die moet leiden naar een gezonde nanciële
huishouding.
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De insteek van deze kadernota doet ons echter denken aan Kiezen met
Visie, een grote bezuinigingsoperatie in 2015 waar we als gemeente
tevens voor een grote uitdaging stonden. Veel van de keuzes die toen
gemaakt zijn zien we nu ook terugkomen in deze kadernota o.a
lastenverzwaring voor onze inwoners, er wordt gesneden in het
onderhoud en inrichting van het openbaar gebied en op subsidies aan
onze Weerter vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen.
In deze Kadernota wil men zelfs bezuinigen op het armoedebeleid en
de minimaregelingen.

De voorgestelde bezuinigingen worden over deze raadsperiode heen
getild en komen op het bordje van een volgend college en
gemeenteraad terecht.
Dit roept de navolgende vragen bij onze fractie op:
1)Wanneer was het college op de hoogte dat er stevig bezuinigd
diende te worden?
2)Hadden de ambities in het programma “Weert koerst op
verbinding”niet bijgesteld moeten worden?
3)Hebben we de afgelopen jaren op te grote voet geleefd?
4)Veel van de bezuinigingen uit Kiezen met Visie zijn de afgelopen
jaren teruggedraaid zoals de bezuiniging op punt welzijn, het
openbaar gebied, de formatie, verenigingen en het
accommodatiebeleid.
Waarom meent het college dat bezuinigingen in deze Kadernota nu
wel haalbaar zijn? Wat is de realiteitswaarde van deze Kadernota
afgezet tegen de ervaringen uit het verleden bij de uitvoering van
Kiezen met Visie?
Het zal duidelijk zijn dat onze fractie not amused is met veel van de
voorgestelde richtingen en wij zullen hier dan ook niet mee instemmen.
Wij dienen daarom de amendementen, over de aanpak GHB
problematiek, het armoedebeleid, het lokaal gezondheidsbeleid, de
vermogenstoets vrijwilligersorganisaties, de dependance Stramproy,
OZB niet woningen en de moties 500 euro bijverdienen, speeltoestellen
en het gefaseerd afscha en van de hondenbelasting mede in.
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Dank voor u aandacht.

