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Algemene Beschouwingen 
Begroting 2023 Gemeente Weert 

-  Alle remmen los!  - 
 
 
 

INLEIDING 

• In deze tijd waarin de inflatie torenhoog is en ook de energieprijzen ongekend hoog zijn ligt er 
een begroting van het College van Weert voor met een torenhoge ambitie. 

• DUS Weert had liever gezien dat de ambitie meer was afgestemd op de tijd waarin we leven. 

• Minder nieuwe dingen maar kiezen voor wat het belangrijkste is en dat zijn de inwoners van 
Weert. Dáár ligt, voor DUS Weert, onze eerste prioriteit en onze zorg.  

 
 
Geacht college, raadsleden, ambtenaren, belangstellenden, kijkers en luisteraars dan komen we nu 

toe aan de algemene beschouwingen van DUS Weert. 
 

 
VOORZITTER, 

• Volgens het College is er ruimte voor nieuwe ambities waar de komende jaren miljoenen aan 
worden uitgegeven. Terwijl tegelijk de lokale lasten voor burgers en bedrijven blijven stijgen en 
het besteedbaar inkomen van veel mensen in Weert achteruit holt.  

 
ALLE REMMEN LOS! 

• Je zou dus verwachten dat dit College met name bezig is met de portemonnee van de inwoners 
en de ellende waarin mensen en bedrijven dreigen te verzanden. 

• Niets van dit alles. Alle remmen gaan los bij de prioriteiten 2023 en volgende jaren. 

• DUS Weert is van mening dat de gemeente in 2023 uiterst terughoudend moet zijn wat betreft 
nieuw beleid en nieuwe investeringen. Een oud gezegde luidt: 'Pas als er geen water meer is kent 
men de waarde van de put!' 

 
OZB VERHOGING NIET-WONINGEN 

• Het is de ambitie van DUS Weert om de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Ondernemers 
hebben het op dit moeilijk. 

• DUS Weert vraagt zich af of het verstandig is om de OZB-stijging van 13 procent voor niet 
woningen voor het jaar 2023 door te zetten. 

 
OUDERENBELEID 

• Bij de presentatie van het nieuwe College werd trots gemeld dat Weert geen College heeft vol 
oude mannen, maar vier vrouwen en geen enkel lid van boven de 50 jaar. 

• Wellicht komt het daardoor dat er in deze begroting opvallend weinig staat over ouderenbeleid 
terwijl de dubbele vergrijzing in hoog tempo doorzet. 

• DUS Weert betreurt het dat ouderenbeleid bij geen enkele wethouder specifiek in de portefeuille 
is opgenomen. 
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PERSONEEL 

• Verspreid in de begroting wordt de inzet van extra personeel gemeld. Wij vragen ons af of die 
uitbreiding van het personeelsbestand nodig is. De motivering in de begroting vinden wij te 
mager. 

• DUS Weert stelt voor om alle personeelsprioriteiten als -vetgedrukte prioriteit- gemotiveerd voor 
te leggen aan de raad. 

 
OPENBARE RUIMTE 

• Wie zijn ogen goed de kost geeft in Weert kan zien dat het onderhoud van de trottoirs en het 
groen, onder de maat is. Bepaald geen visitekaartje. 

• DUS Weert is van mening dat onderhoud niet uitsluitend moet geschieden op basis van 
beeldkwaliteitsplannen maar ook op basis van feitelijke waarnemingen en meldingen van 
inwoners.  

 
BINNENSTAD 

• Met de invoering van Citymarketing en het opheffen van Centrummanagement heeft Weert -het 
kind met het badwater- weggegooid. Daardoor ontbreekt er thans een uitvoeringsorganisatie 
voor tal van activiteiten. DUS Weert heeft daar al eerder op gewezen.  

• De ''reparatie'' van dit besluit middels een regisseur binnenstad leidt niet tot meer 
uitvoeringscapaciteit. DUS Weert is van mening dat dit geld (€ 75.000 in 2023+2024) beter kan 
worden besteed aan het opzetten van een nieuwe centrummanagement organisatie. 

• De inzet van Streetwise heeft verdere leegstand niet kunnen voorkomen. DUS Weert is van 
mening dat er een allesomvattend plan van aanpak moeten komen gericht op de toekomst van 
de binnenstad. 

 
WONEN 

• DUS Weert steunt het voornemen van het College om in de periode 2023-2026 duizend 
woningen te realiseren. 

• DUS Weert dringt aan op een goede spreiding, tenminste dertig procent sociale woningbouw en 
extra aandacht voor levensloopbestendig bouwen. 

 
CRIMINALITEIT 

• Voorzitter. Het aantal cyberaanvallen op Nederlandse gemeenten is het afgelopen jaar sterk 
toegenomen. 

• DUS Weert vraagt speciale aandacht van het College voor de informatieveiligheid op lokaal 
niveau en de rol daarbij van ICT-NML. Voorkomen moet worden dat de georganiseerde misdaad 
het uiteindelijk wint van een ongeorganiseerde overheid. 

 
TOT SLOT 

Voorzitter, DUS Weert dankt iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegewerkt aan de 
realisatie van deze begroting. 
 
 
 

Fractie- en commissieleden DUS Weert 
Conny Beenders, Peter Weekers, Karin Duijsters, Piet Scholten, 

Peter van Akkerveken, Eric Mertens, 
Mieke Marechal, Aase Wip. 


