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samen voor een
andere koers
januari 2014

Beste Weertenaren,
Trots ben ik dat ik als geboren en getogen Weertse lijsttrekker mag zijn voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Trots dat zowel de
(steun)fractie, het bestuur en uiteindelijk alle leden het vertrouwen in mij hebben
uitgesproken om deze eervolle taak te vervullen. Dat ik de eerste vrouwelijke
lijsttrekker van de PvdA Weert ben en ook meteen de jongste lijsttrekker die de PvdA
Weert ooit heeft gehad maakt het voor mij natuurlijk extra bijzonder.
Maar ik ben vooral heel erg trots op het goede team dat we hebben en het stevige
verkiezingsprogramma waarmee we het beste uit Weert en haar inwoners willen
halen. Als PvdA Weert hebben we gekozen voor een evenwichtige lijst, met zowel
ervaring als vernieuwing. In ons verkiezingsprogramma vertellen wij een eerlijk
verhaal: geen mooie woorden, maar realistische daden!
In deze tijden waarin de afstand tussen de politiek en de inwoners van een stad
steeds groter lijkt te worden, en het vertrouwen in de politiek steeds minder dreigt
te worden wil ik samen met het team van de PvdA Weert – net zoals in de afgelopen
jaren – dicht bij de mensen blijven staan. We mogen de menselijke maat niet uit het
oog verliezen. Weten wat er speelt in onze straat, buurt, wijk en stad is van belang
om ons Weert nog mooier en socialer te maken dan het al is! Gezamenlijk de
schouders eronder en zorgen dat we nog trotser op Weert kunnen zijn.
Ik houd van onze stad en ik geloof in de kracht van de Weertenaar. In de afgelopen
8 jaar dat ik gemeenteraadslid heb mogen zijn heb ik het voorrecht gehad om veel
inspirerende mensen te ontmoeten. Weertenaren zijn bescheiden mensen die tot
grootse dingen in staat zijn. Op verschillende niveaus heb ik gezien hoe
Weertenaren een positieve bijdrage aan hun eigen leefomgeving en stad hebben
geleverd.
Laten we uitgaan van onze gezamenlijke kracht om in tijden van bezuinigingen het
beste uit onszelf, elkaar en onze stad te halen. Dat is de uitdaging die we moeten
aangaan! En dat is precies waar de PvdA Weert voor staat, wij willen met u Samen
voor een andere koers gaan.
Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat samen met U zal lukken!
Fanida Kadra
Lijsttrekker PvdA Weert

www.weert.pvda.nl

pvdaweert@kpnmail.nl
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1. Werk en inkomen
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. De PvdA Weert vindt dat ook de
kansen in de regio voor onze inwoners benut horen te worden. We willen werkgevers
helpen bij het vinden van werknemers en het aanvragen van vergunningen, en we maken
het ondernemen gemakkelijker. Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een
werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die
geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief
blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of het volgen van
scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald)
werk.
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en
participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd.
Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het eigen bedrijf.
Andersom verwachten we van het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale
samenleving. We willen ons, samen met ondernemers, extra inspannen om
jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•

Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met de buurgemeenten in Midden-Limburg
intensiveren.

•

De PvdA wil dat er een Plan van de Arbeid voor deze regio komt. Hierin worden alle
groepen betrokken: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die
vrijwilligerswerk doen. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB,
uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt zodat het in 2015 kan
draaien.

•

Dit plan is gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van de werkgelegenheid en het
aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het
creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met speciale
projecten voor 45-plussers.

•

We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij
minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen,
jongeren en arbeidsgehandicapten.(Social Return on Investment). Dit passen we toe bij
alle projecten en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.

•

Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken
en werkervaringsplaatsen (10 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te
bieden binnen de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor
langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

•

Startende ZZP’ers ondersteunen we. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar
opdrachten die de gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen.
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•

Initiatieven nemen om te komen tot een ‘maatjesproject/ coachingsproject’ waarbij
startende ondernemers advies krijgen van ervaringsdeskundigen.

Jongeren en werk
Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De eerste
baan is het begin van het verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is
het vinden van die eerste baan die aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie
helpt daarbij, maar soms is dit niet voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden
willen wij de jongere extra hulp bieden. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief
blijven.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•

Voor de PvdA Weert is de aanpak van de jeugdwerkloosheid van het grootste belang.
Hiervoor ontwikkelen we in onze regio samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven
een aanvalsplan tegen de jeugdwerkloosheid als onderdeel van het Plan van de Arbeid.

•

We willen dat de gemeente als organisatie stageplaatsen en werkervaringsplaatsen biedt
voor jongeren van het MBO. Zo kan zij ook beter afspraken hierover maken met andere
bedrijven in de regio om stage- en werkplekken op MBO-niveau te creëren.

•

We maken discriminatie op de regionale arbeidsmarkt bespreekbaar met werkgevers- en
werknemersorganisaties om zo de verschillen in kansen en positie van allochtone en
autochtone jongeren op de arbeidsmarkt te verkleinen.

•

Met name voor jongeren moeten stimuleringsmaatregelen ertoe leiden dat zij
makkelijker een eigen onderneming opstarten.

4

2. Zorgen voor meedoen.
voor als je een zetje in de rug nodig hebt …
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: samenredzaamheid
Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken.
Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, hoe beter de kansen en des te beter de
gezondheid. De PvdA wil ook in Weert werken aan een solidaire en respectvolle
samenleving.
Wij staan voor ‘de zwaarste lasten op de sterkste schouders’.
Helaas voelen veel burgers zich in de steek gelaten door de overheid en door de
instellingen waarvan ze hulp verwachten. Het doorgeslagen bedrijfsmatig denken en het
heilig verklaren van marktwerking zijn hier mede oorzaak van. Solidariteit wordt uitbesteed
aan de publieke sector die vóór ons werkt maar niet mét ons. De burger is slechts
consument in plaats van mens. Het moet anders en het kan ook anders. Rechtse partijen
zoeken de oplossing in een kleinere overheid. Het hameren op de eigen
verantwoordelijkheid komt dan neer op ieder voor zich. De PvdA is echter van mening dat
er ook bij een terugtredende overheid mensen zijn die echt hulp nodig hebben en die niet
aan hun lot mogen worden overgelaten.
Het alternatief is sociale veerkracht: Het vermogen van burgers om met behulp van hun
eigen sociale netwerk problemen te lijf te gaan. Sociale veerkracht is meer dan eigen
verantwoordelijkheid. Het is mét elkaar, vóór elkaar.
Onze verzorgingsstaat heeft ons veel goeds gebracht maar toch ook soms ons normbesef
geschaad: “Daar is de overheid toch voor!” “Ze moeten het maar vergoeden!” “Daar heb ik
recht op!” We moeten terug naar een betrokken samenleving waar mensen weer klaar staan
voor elkaar. Burgers die geven om elkaar, solidair zijn en de handen uit de mouwen steken
in plaats van de hand ophouden. Burgers die zich verantwoordelijk voelen in plaats van te
wijzen naar de overheid.
Er is gewoonweg minder geld beschikbaar voor zorg en welzijn. Er moet bezuinigd worden.
Dat is een gegeven en daar moeten we een oplossing voor vinden. En dat kan ook zijn
positieve effecten op de samenleving hebben! Laten we van de nood een deugd maken.
Samenredzaamheid, je inzetten voor de medemens, naar vermogen een tegenprestatie
leveren voor de hulp die jij krijgt levert je ook wat op: waardering, dankbaarheid, zinvolheid
en respect. Je wordt rijker door te geven! Samen kunnen we méér met minder geld.
Laten we niet vervallen in pessimisme. We zullen er samen de schouders onder moeten
zetten. Deze cultuuromslag vraagt offers en we zullen de nodige weerstand ondervinden.
Het wordt een traject van lange adem maar het is de moeite waard. We krijgen er
uiteindelijk een ‘rijkere’ samenleving voor terug. Daar zijn wij van overtuigd. Wij willen
deze uitdaging aangaan, samen met u.

De PvdA Weert wil een lokale overheid die:
Een cultuuromslag realiseert: De WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning) stelt dat
mensen die vanwege fysieke of mentale beperkingen niet volwaardig mee kunnen doen in
de samenleving eerst in eigen omgeving een oplossing moeten zoeken. Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. De PvdA Weert wil een lokale overheid die hier actief
beleid op zet. Wij willen een lokale overheid die als aanjager, als stimulator, als faciliteerder
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optreedt. Een overheid die het proces in gang zet waarbij burgers veranderen van
consumenten van overheidsvoorzieningen in actieve producenten in een leefbare
gemeenschap. Een gemeente waar het sociaal verzorgingsniveau op peil is en toch
betaalbaar blijft.
We willen hierbij de burger uitnodigen tot initiatief en het verzorgen van publieke diensten.
Dit willen we doen vanuit een houding van vertrouwen in burgerkracht. Wat we niet willen
is met een verwijtend vingertje de burger opzadelen met een schuldgevoel voor inactiviteit.
Het is tenslotte de overheid zelf geweest die de burger deze consumerende houding heeft
toebedeeld.
Belemmeringen wegneemt: Eigen initiatief wordt nogal eens door bureaucratische
regelgeving om zeep geholpen. Wij willen burgerinitiatief serieus nemen en bewoners meer
verantwoordelijkheid voor hun buurt of wooncomplex geven of ouderparticipatiecrèches
mogelijk maken als de reguliere kinderopvang te duur blijkt.
(Collectieve) initiatieven beloont: Er zijn tal van mogelijkheden om sociale verbanden en
individuele mensen (vrijwilligers, mantelzorgers) die iets doen voor de gemeenschap te
belonen. Dat kan zowel materieel als immaterieel.
Altijd een vangnetfunctie vervult : Niemand wordt aan zijn lot overgelaten!
Alle betrokkenen moeten in deze cultuuromslag oog krijgen voor de kracht van sociale
netwerken. Door in een vroeg stadium problemen in hun samenhang aan te pakken en de
kracht van sociale netwerken te onderkennen kunnen we erger voorkomen en zijn we
uiteindelijk goedkoper uit.
De PvdA Weert blijft zich richten op de 8 resultaatgebieden zoals die geformuleerd zijn
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iedere burger kan wonen in een schoon en leefbaar huis;
Iedere burger kan wonen in een voor hem/haar geschikt huis;
Iedere burger kan beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
Iedere burger kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
Iedere burger kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
Iedere burger kan zich verplaatsen in, om en nabij het huis;
Iedere burger kan zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
Iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en
deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

Fraudebestrijding, handhaving en wederkerigheid
Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan
fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. Misbruik moet stevig worden
aangepakt. De PvdA Weert wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk.
Scholing, stage of onbetaalde arbeid kunnen daarbij de aansluiting op de arbeidsmarkt
verbeteren.
We gaan voor mensen die gebruik maken van de bijstand wel op zoek naar een
tegenprestatie. Het aloude voor-wat-hoort-wat principe.
Dit principe geldt overigens voor alle verenigingen , instellingen of organisaties die een
gemeentelijke subsidie ontvangen. Aan subsidies wordt een extra maatschappelijke
tegenprestatie gekoppeld: De basketbalprofs geven clinics op scholen, de
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scoutingvereniging bezorgen de ouderen in een verzorgingshuis enkele leuke middagen en
de harmonie voert extra openbare concerten uit. Wij doen een beroep op de creativiteit van
de subsidieaanvrager om maatschappelijke tegenprestaties aan te bieden gekoppeld aan
de subsidieaanvraag.

Samengevat:
De PvdA Weert wil een betaalbaar sociaal verzorgingsniveau en een activerend
armoedebeleid door enerzijds de kracht van sociale netwerken te benutten en
te belonen anderzijds krachtig op te treden bij misbruik of fraude.

Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te
verbinden. We willen daarbij uitgaan van eigen kracht, samenredzaamheid, sociale
veerkracht, netwerk, familie en buurt. De professional onderzoekt tijdens het zgn.
keukentafelgesprek de eigen kracht van de zorgvrager en van zijn sociale netwerk en
betrekt dit netwerk ook bij het onderzoek. Pas daarna komen algemene of individuele
voorzieningen in aanmerking in een persoonlijk arrangement. De rol van de professional
verandert van indicatiesteller naar in-staat-steller, van toegangsbeoordelaar naar
signalerende gesprekspartner, van indiceren naar arrangeren.
De PvdA Weert wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken.
Minder regels, meer direct contact met degene die een zorgvraag heeft. Investeren in het
gesprek vooraf. Van balie naar keukentafel.
De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dicht bij mensen beschikbaar is. We
kiezen voor een wijkgerichte benadering. Gewoon in je eigen vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden wij belangrijk.
Qua bebouwing kiezen we in dit verband voor levensloopbestendige woningen en
kleinschalige woonvormen.
Agenda 22, de werkmethode gebaseerd op 22 standaardregels die de VN hebben
opgesteld om de sociale en economische participatie van gehandicapten te bevorderen,
moet worden ingebed in het gemeentelijk beleid en worden geborgd bij de uitvoering
ervan. Doel daarbij is de verwezenlijking van een inclusieve samenleving.
Om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren willen wij in
overleg met het Platvorm Gehandicapten Weert nadere regels opnemen in het
bouwbesluit.
Ook meer aandacht voor obstakels in het publieke domein (loop- en rolbeperkingen) en
een betere blindengeleiding in onze stad zijn wensen van het Platvorm Gehandicapten
Weert die wij steunen. Worden we de meest toegankelijke stad van Nederland?
Gezondheidsbevordering met de wijkverpleegkundige als spil, in samenwerking met
thuiszorg, huisarts, ziekenhuis, zorgverzekeraar en gemeente. Het is goedkoper en
prettiger voor mensen.
Bureaucratie en doorgeslagen marktwerking bannen we uit. Wij willen experimenteren
met wijkbudgetten voor zorg en welzijn.
7

•

•

•
•

•

•

•

Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Ook hier geldt het
wederkerigheidsprincipe. Zo kun je bijvoorbeeld voor een scootmobiel in aanmerking
komen, maar tevens via www.wehelpen.nl anderen helpen met het invullen van
belastingformulieren.
Van alle zorg die wordt verleend wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die
daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan om ouders die voor hun gehandicapte kind
zorgen, kinderen die hun ouders ondersteunen, bejaarden die hun dementerende partner
verzorgen. Deze mantelzorgers hebben het vaak ontzettend zwaar. De PvdA Weert wil
dat er mantelzorgondersteuners komen die mantelzorgers opzoeken en helpen met
praktische oplossingen.
Een activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede.
Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten
daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit. Middelen hiertoe:
Kortingspassen voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, computers
voor brugklassers en een regeling voor schoolkosten. Ook samenwerking en overleg met
organisaties als de Stichting leergeld is hierbij van belang.
Multiproblem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en
escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen gecoördineerde hulp bij zorg, schulden en
opvoeding. Meerdere hulpverlenende instanties in één gezin willen we voorkomen.(Eén
gezin, één plan).
Uitkeringsgerechtigden stimuleren vrijwilligerswerk te verrichten. Vooralsnog kunnen we
een tegenprestatie niet opleggen. Het aanbod aan tegenprestaties is nog te beperkt. Met
de invoering van de Participatiewet gaat de regering de bijstand activerender maken. De
verplichting tot tegenprestatie naar vermogen zal sterker verankerd worden in de wet. Wij
willen anticiperen op deze cultuuromslag in denken en handelen. Uiteindelijk zullen
bijstandsgerechtigden tot maximaal 20 uur per week onbetaald werken als tegenprestatie
voor hun uitkering. Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de
uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, reintegratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt.
Ook de Jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten terwijl er minder
geld voor beschikbaar komt. Het betreft hier alle onderdelen die nu onder diverse
instanties vallen. Eén gezin, één plan, één regisseur is het uitgangspunt bij alle
decentralisaties in het sociale domein en de jeugdzorg in het bijzonder. De PvdA zal erop
toezien dat deze kwetsbare groep in Weert de zorg en aandacht krijgt die ze verdient.

Good practice
Er is voldoende potentie om de toekomst positief tegemoet te zien. Het is daarbij zaak om
de juiste initiatieven te stimuleren, goede voorbeelden over te nemen en voorgenomen
beleid daadwerkelijk en krachtdadig uit te voeren. Overal om ons heen zijn in de
samenleving voorbeelden van good practice te vinden.
Het gaat hierbij om initiatieven waarin mensen zich verenigen om samen maatschappelijke
idealen te realiseren zoals:
-

www.buurtzorgnederland.com Kleine zelfsturende teams bestaande uit
(wijk)verpleegkundigen , wijkziekenverzorgenden én een nauwe samenwerking met
partijen als huisartsen, ziekenhuizen, etc. Besparing op de kosten van management
en administratie. Dat is het idee achter buurtzorg Nederland.
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-

www.wehelpen.nl : een marktplaats voor vriendendienst en burenhulp;

-

Wij vinden dat er apart beleid moet komen voor eetpunten in de wijken en dorpen.
Het kostendekkend maken van eetpunten heeft namelijk zijn grenzen in een
aantrekkelijke aanbiedingsprijs. Sociale contacten en afname van
eenzaamheidsgevoelens zijn belangrijke neveneffecten. Daarnaast kunnen
initiatieven als www.thuisafgehaald.nl worden gestimuleerd. Hierbij koken mensen
meer porties dan ze zelf nodig hebben en bieden die tegen kostprijs te koop aan
mensen in de buurt aan.

-

www.eigen-kracht.nl : een onafhankelijk coördinator organiseert een conferentie
waarin een probleemgezin een beroep doet op familie, vrienden en buren om uit de
problemen te komen. De PvdA vindt dat het opzetten van eigen kracht conferenties
een taak van de lokale overheid is.

-

www.supportervanschoon.nl buurtbewoners houden samen hun wijk schoon;

-

Dorpen in de gemeente Leudal hebben een kernencoördinator die samen met de
dorpsraad inwoners met elkaar moet verbinden, dagelijkse problemen
inventariseert en mensen prikkelt om samen de leefbaarheid in de dorpen te
verbeteren. Goed voorbeeld doet goed volgen.

-

Met een subsidie van € 80.000,- steunde de provincie in 2013 het project Zorg in
Eigen Dorp in Koningsbosch. Een professionele coördinator helpt de
dorpsbewoners aan de juiste zorg zodat inwoners zo lang mogelijk in het eigen
dorp kunnen blijven wonen. Zware medische zorg wordt niet meer door zes of
zeven verschillende zorgaanbieders uitgevoerd maar door slechts een of twee
wijkverpleegkundigen in samenwerking met de plaatselijke huisarts. Voor lichte
zorg en huishoudelijke hulp worden vrijwilligers uit het dorp ingezet. Bovendien is
een servicedienst opgericht, ook bestaand uit vrijwilligers, die allerlei hand- en
spandiensten verrichten zoals vervoer naar het ziekenhuis of het installeren van een
computer. De PvdA wil soortgelijke experimenten in de Weerter kerkdorpen.

-

Het Cliënten Platvorm Minima ziet erop toe of het gemeentelijk beleid op sociaal
terrein goed wordt uitgevoerd. Het is belangrijk het CPM in een vroeg stadium bij
wijzigingen in het sociale beleid te betrekken.

Ook het voortvarend uitvoering geven aan de ontwerpnota Gezondheidsbeleid Weert &
Nederweert 2013 – 2016 vraagt de hoogste prioriteit. Integrale aanpak is daarbij noodzakelijk.
Gezondheidsbeleid raakt ook aan de beleidsterreinen sociale zaken, sport en cultuur, wonen,
ruimtelijke ordening en onderwijs. In deze nota ligt de nadruk op de doelgroepen jeugd en
ouderen met een viertal projecten:
-

-

Overgewicht Jeugd
Opvoedingsondersteuning
Actief leven ouderen
Voorkomen eenzaamheid
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Voor ieder project is een werkgroep samengesteld. De taak van de werkgroepen is SMART
doelstellingen formuleren en plannen van aanpak opstellen voor de uitwerking van concrete
projecten. De PvdA Weert zal er op toezien dat het niet blijft bij goede voornemens,
overlegstructuren, plannen en nota’s. Minder overleg meer actie en gewoon doen moet de koers
zijn.
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3. Veilige wijken en dorpen
ls PvdA Weert willen wij een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je
directe omgeving, in je wijk, dorp en stad is een recht waar we ons hard voor maken.
Veiligheid is een prioriteit van de PvdA Weert. Zowel in preventief als in repressief opzicht
willen we verbeteringen aanbrengen.
Crimineel en overlastgevend gedrag op straat - waardoor mensen zich vaak geïntimideerd
voelen en hun eigen intieme sfeer wordt aangetast - moet een halt worden toegeroepen.
Lik-op-stukbeleid voor vandalen!
De oorzaken van bepaald overlast gevend- of crimineel gedrag zijn vaak zeer divers, te
denken valt aan: schooluitval, geen stageplek kunnen vinden, geen werk kunnen vinden,
problemen in de gezinssituatie en dergelijke. Pak ook de oorzaken aan in plaats van aan
symptoombestrijding te doen. Het gaat erom dat je jongeren perspectief biedt zodat ze
zich niet op het criminele pad (gaan) begeven.
We moeten weer terug naar de tijden waarin mensen elkaar op straat aanspraken op
bepaald gedrag en waarin kinderen door hun ouders werden gecorrigeerd als het mis
dreigde te gaan.
De omslag van de ‘wij’ naar de ‘ik’-cultuur heeft er helaas voor gezorgd dat niemand zich
meer verantwoordelijk voelt voor elkaars gedrag. Zolang individuen er zelf persoonlijk geen
last of hinder van ondervinden lijkt men liever de andere kant op te kijken dan zich ervoor
verantwoordelijk te voelen.
Veiligheid maken we echter samen. Een veilig Weert, waarin onze kinderen ongedwongen
kunnen opgroeien in de wijken en dorpen kunnen we alleen in gezamenlijkheid creëren
door de handen ineen te slaan en ons er samen verantwoordelijk voor te voelen. Een goede
samenwerking tussen welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, woningbouwcorporaties,
onderwijs, burgers, bedrijven, brandweer en politie is van essentieel belang.
In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol van
regisseur. Onderlinge concurrentie tussen deze organisaties mag niet voorkomen. Alle
betrokkenen, inclusief Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn
om grenzen los te laten en creatief bij te dragen aan een doeltreffend veiligheidsbeleid in
de gemeente Weert. Dit kan echter alleen slagen als de inwoners van Weert hierbij
betrokken worden en als een volwaardige gesprekspartner worden behandeld. Zij zijn
immers de ogen en oren in de wijken en dorpen en weten wat er speelt. De gemeente
Weert zal deze betrokkenheid moeten initiëren en faciliteren.
De PvdA Weert gaat voor een gezamenlijke veiligheid: preventief waar dat kan en hard
ingrijpen waar het moet.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•

De PvdA Weert vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een
goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar
dat moet.
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•

Voor de uitvoering van dit veiligheidsbeleid vinden wij het noodzakelijk minimaal het
huidige aantal BOA’s te handhaven, zo mogelijk dit aantal nog uit te breiden.

•

Wij staan voor een gezamenlijke aanpak door woningbouwcorporatie(s), brandweer,
gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door overlast en
criminaliteit te voorkomen.

•

Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid
maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij
in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen
doen. Elke wijk wordt gevolgd met een wijkveiligheidsmonitor.

•

Wij binden de strijd aan met de harde straatcultuur. Onze aandacht is gericht op de top
20 van de negatieve sfeerverpesters en hun directe omgeving. Als je binnen een lokale
samenleving rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt.

•

We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: Via
de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (door de inzet van
straatcoaches de jeugdgroepen aanspreken en corrigeren) en via de schoolcultuur
(voorkomen van schooluitval en veiligheidsprojecten op scholen.)

Good practice: Grote broerproject
Het grote broerproject in Breda richt zich op jongeren tussen de 17 en 23 jaar en hun
‘broertjes’ van 8 tot 15 jaar. De grote broers zijn minimaal 5 dagdelen op straat, herkenbaar
aan hun gele jassen, in de middag en in de avond. Zij zoeken de kleine broertjes op waar
ze zijn, op de pleinen en in de straten om hen daar aan te spreken op hun gedrag. De grote
broers zetten zich ook in voor de oudere wijkbewoner bijvoorbeeld door klussen,
boodschappen en samen dingen te doen. Het grote broerproject wil de veiligheid in de wijk
bevorderen, overlast voorkomen en jongeren een toekomstperspectief bieden door die
jongeren die moeilijk bereikbaar zijn, aan te spreken en te betrekken bij hun wijk. Meer
informatie via: www.grote-broer.com
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4.Wonen in wijken en dorpen.
Wijken en dorpen vormen de basis voor samen leven. De buurt en wijk zijn de belangrijkste
ontmoetingspunten voor mensen en groepen. We investeren in wijken en dorpen om de
leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. Wijk- en
dorpsraden vormen in Weert al heel lang een verbindende schakel tussen overheid en
burger. Hiervoor is de werkwijze MijnStraatJouwStraat geïntroduceerd.
MijnStraatJouwStraat was in 2010 het meest innovatieve project van Nederland. Een
methodiek waar Wonen Limburg, Punt Welzijn, Politie, de zestien wijk- en dorpsraden en
de gemeente Weert gezamenlijk inhoud aan geven. Uit de laatste evaluatie van dit
wijkgericht werken blijkt dat deze methode kansrijk is, maar ook kwetsbaar. De
professionele instellingen zijn méér tevreden dan de wijk- en dorpsraden. Het doel van
deze aanpak was om de kleine ergernissen van de inwoners tot speerpunt van beleid te
maken. Door de komst van de leefbaarheidsagenda’s is het mogelijk deze ergernissen op
de agenda te krijgen. De PvdA Weert ziet echter dat er scheuren komen in het ambitieuze
MijnStraatJouwStraat verhaal.
De professionele partners vinden het niet nodig dat de wijk- en dorpsraden ook op
strategisch niveau meepraten. De raden klagen dat ze niet serieus genomen worden, de
communicatie stroperig verloopt, kerntaken niet helder zijn en dat de
leefbaarheidsagenda’s weer meer op activiteitenkalenders beginnen te lijken. Veel wijk- en
dorpsraden zijn niet tevreden over het nakomen van afspraken en de mate van participatie
door de gemeentelijke organisatie bij middellange en lange termijn projecten. De PvdA
Weert neemt deze klachten serieus en wil de mogelijkheden onderzoeken om de wijk- en
dorpsraden een stevigere formele status te bieden.
Ook wil de PvdA Weert samen met woningcorporaties en marktpartijen streven naar
betaalbare woningen. Wij willen een woonbeleid, waarin eigen woningbezit en huur in
balans zijn. We willen vraaggericht bouwen en nog meer aansluiten bij demografische
ontwikkelingen maar ook flexibel bouwen zodat een starterswoning kan worden
omgebouwd tot seniorenwoning.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•
•

•
•
•

•

De PvdA wil per wijk een ontwikkelingsplan op basis van een samenhangende visie.
Verschillende projecten in dezelfde wijk moeten elkaar versterken.
Elke wijk krijgt een budget waarmee bewoners zelf projecten kunnen opzetten en
uitvoeren en hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onderhouden van de
wijk.
Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen,
groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.
In de wijk gaan we voor een speelbuurtenbeleid. Hierbij maken we gebruik van de kennis
bij onder andere Jantje Beton en het Platvorm Ruimte voor de Jeugd.
De methode MijnStraatJouwStraat dient opgepoetst te worden.
De inbreng en participatie van alle partners in dit project moet tegen het licht worden
gehouden en geactualiseerd.
De PvdA Weert wil de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een nieuwe
gemeentelijke commissie Leefbaarheid waarin MijnStraatJouwStraat vertegenwoordigd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wordt door een afvaardiging van de gezamenlijke wijk- en dorpsraden. Deze commissie
heeft dan de status van adviescommissie net als de commissies cultuurhistorie,
marktzaken, verkeerszaken etc.
Van wijk- en dorpsraden mag wel verwacht worden dat zij daadwerkelijk de burgers uit
hun wijk of dorp vertegenwoordigen. Hun legitimiteit zal dan ook getoetst moeten
worden in de gemeenschappen waarvoor ze zeggen op te komen.
Nieuwkomers worden gastvrij ontvangen en uitgenodigd een bijdrage te leveren aan hun
buurt.
De PvdA Weert wil experimenteren met invloed van direct betrokkenen op
woningtoewijzing in eigen portiek en straat.
We tolereren geen huisjesmelkers, zijn kritisch op woningsplitsingen, en pakken
woonoverlast aan.
De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte,
betaalbare woning kan vinden als huurder of eigenaar.
Voldoende woningen in de sociale huursector blijft speerpunt.
Starterslening continueren. Hierbij kan een starter op de woningmarkt renteloos geld van
de gemeente kan lenen om het verschil tussen aankoopkosten en maximale leenbedrag
volgens de Nationale Hypotheek Garantie te overbruggen.
We versnellen de (ver-)bouw van woningen door efficiëntere plan- en inspraakprocedures.
We handhaven de leges voor nieuwbouw/verbouw van particulieren op het huidige
niveau.
We stellen geen kostenverhogende bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie.
We geven in samenspraak met bewoners voorrang aan renovatie en slopen alleen als
nieuwbouw een betaalbaar alternatief biedt.
Geen uitbreiding maar inbreiding is het credo. Er wordt ook niet meer ingezet op
hoogbouw.
Een pilot ‘woonketting’ starten: knelpunten bij de verkoop van woningen oplossen
waardoor meerdere (ver)kopers kunnen verhuizen.
De bouw van kangoeroewoningen stimuleren: twee zelfstandige woningen, een grotere
gezinswoning en een kleinere voor inwonende ouder(s) of een soortgelijke
samenlevingsvorm.
Waar mogelijk wordt de bijbouw van een zorgwoning bij een bestaande woning
toegestaan.
Ook het tijdelijk bijplaatsen van mobiele woonunits moet onder voorwaarden tot de
mogelijkheden gaan behoren.
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5. Kunst en Cultuur
Kunst: Weert kent vele kunstenaars. Het is belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen hun
werk te tonen en initiatieven ontwikkelen om kunst dichter bij de burger te brengen. De
PvdA pleit in dit verband voor een actieve houding van de gemeente. Openbare ruimten,
vrij toegankelijke gebouwen en zeker ook het nieuwe stadhuis bieden mogelijkheden
kunstuitingen te etaleren.
Gelukkig heeft de overheid besloten dat het vak CKV een verplicht examenvak blijft op havo
en VWO. Scholen krijgen daarbij meer vrijheid om de CKV-lessen aantrekkelijker in te
vullen. Wij willen hiertoe een direct contact bevorderen tussen de Weerter kunstscène in
zijn volle breedte en het onderwijs.
Ook willen wij de Weerter kunstenaars uitdagen met initiatieven te komen voor
kunstprojecten in wijken en dorpen. Dit enerzijds om kunst dichter bij de burger te
brengen maar anderzijds ook om creativiteit onder wijkbewoners te activeren. Het
kunstproject Rooftoptiger* in Maastricht zou hierbij als voorbeeld kunnen dienen.
Cultuur: De beleving van de leefbaarheid van een stad wordt door een aantal factoren
beïnvloed. Een daarvan is het culturele klimaat. Weert beschikt over een rijk
verenigingsleven en professionele podia voor theater en muziek. Het Cultureel Lint is ieder
jaar weer een hoogtepunt in cultuurbeleving door de burger. Een andere belangrijke factor
is ons cultureel erfgoed.
In een periode waarin de beschikbare middelen krap zijn, dient alle inventiviteit te worden
gebruikt om de culturele voorzieningen in onze stad overeind te houden. Het gaat daarbij
zowel om de professionele instelling zoals het Munttheater, de Bosuil, het Rick en de
Bibliotheek, maar ook om de beoefening van de amateurkunsten. De PvdA blijft streven
naar bestuurlijke samenwerking van cultuurinstellingen. Kaalslag moet hierbij koste wat
kost voorkomen worden. Wat eenmaal weg is, komt zelden nog terug. De gemeente zal
een positieve houding aannemen bij nieuwe initiatieven op cultureel gebied en ook de
horeca stimuleren aan de slag te gaan met cultuuruitingen. Ook willen wij bevorderen dat
cultuur weer een plek krijgt in het onderwijs. Gelukkig blijft ook de Cultuurkaart voor
middelbare scholieren de komende tien jaar bestaan. Wij zullen de Weerter
cultuurinstellingen blijven stimuleren de contacten met het onderwijs te versterken.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
• De gemeente als initiatiefnemer om onderwijs en lokale kunst- en
cultuurvertegenwoordigers bij elkaar te brengen. Een cultuurcoach kan hierin een
belangrijke rol spelen.
• De gemeente als initiatiefnemer om wijk-en dorpsraden en lokale kunst- en
cultuurvertegenwoordigers bij elkaar te brengen zodat Weerter kunst een plaats krijgt in
wijken en dorpen. Ook hier is een taak voor de cultuurcoach weggelegd.
• Verdergaande bestuurlijke en uitvoerende samenwerking tussen cultuurinstellingen.
• Het Jeugdcultuurfonds verbindt publieke en private partijen zodat kinderen die het zich
niet kunnen veroorloven toch aan cultuur kunnen doen. Het is wenselijk een langdurige
samenwerking met het Jeugdcultuurfonds aan te gaan.
• Een gemeentebestuur dat in woord en daad zijn verantwoordelijkheid neemt bij het in
stand houden van Weerter monumenten. Deze hebben namelijk niet alleen cultuurhistorische waarde maar ook promotionele waarde voor Weert.
*
Cultuurparticipatieproject met buurtbewoners/amateurkunstenaars, professionele artiesten en welzijnsmedewerkers om
met kunst de leefbaarheid te verbeteren.
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6. Onderwijs
In financieel zware tijden zullen we nog creatiever met de beschikbare middelen moeten
omgaan en bij iedere uitgave goed doordachte afwegingen moeten maken. Goed onderwijs
is een van de fundamenten van onze samenleving en kost nu eenmaal geld. Onderwijs
vraagt daarom om een bestuur met visie. We hebben in het verleden gekozen voor (ver)brede scholen. Deze visie willen we niet loslaten. Dus ook voor Leuken en Laar willen we
één gemeenschappelijke voorziening voor basisonderwijs en kinderopvang. Wel willen we
daarbij flexibel bouwen zodat bij terugloop van leerlingen herbestemming mogelijk is.
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin ze opgroeien of
de buurt waarin ze wonen. Daar waar kinderen bij aanvang van de basisschool een
taalachterstand hebben willen we hierin extra tijd investeren middels VVE-programma’s
(voor- en vroegschoolse educatie). Een volgende generatie kinderen behoort geheel zonder
achterstanden op te groeien. Leerlingen met een diploma hebben meer kans op een baan.
Tot hun 18e zijn ze verplicht om een startkwalificatie te halen. Schooluitval moet dus
voorkomen worden.
Met het VO en (V)MBO zal voortdurend contact onderhouden moeten worden over
innovatiemogelijkheden, onderlinge samenwerking, bestrijding jeugdwerkloosheid en
relatieversterking met het bedrijfsleven.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•
•
•
•

Versterking overlegstructuur onderwijs – bedrijfsleven en participatie in het aanvalsplan
tegen de jeugdwerkloosheid als onderdeel van het Plan van de Arbeid.
Het beleid inzake voorkomen en bestrijden van vroegtijdige schoolverlaters in Weert
werpt zijn vruchten af. Dit beleid zal dus onverkort moeten worden voortgezet.
De gemeente is verantwoordelijk voor goed onderwijs voor alle kinderen. Dit moet
uitgevoerd worden vanuit een consistente visie. Investeren in onderwijs is investeren in
een betere toekomst.
Een school staat in een buurt. Centrum voor Jeugd en Gezin, wijkagent,
wijkverpleegkundige, consultatiebureau, huisarts enz. horen allemaal betrokken te zijn bij
de school. Ook kan een beroep worden gedaan op Jeugdzorg bij meer complexere
gezinsproblematiek.
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7. Sport
Weert werd in 2012 sportstad van het jaar. Het is zaak het gunstige sportklimaat in onze
stad ook in de toekomst te behouden. Het aanbod en het voorzieningenniveau is in Weert
van een goed gehalte. Naast de infrastructuur zijn de sportverenigingen belangrijk voor de
leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken en dorpen. Gezien de financiële situatie van de
gemeente Weert zullen investeringen slechts op beperkte schaal kunnen plaatsvinden.
Daar waar bezuinigingen nodig zijn zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Wij kiezen
voor mensen in plaats van stenen en gebouwen. Verenigingen moeten in staat gesteld
worden met een redelijke contributie, aangevuld met acties, hun exploitatie rond te krijgen.
Subsidie vanuit de gemeente zal zich op de eerste plaats richten op jeugdafdelingen. Daar
waar het voortbestaan in het gedrang komt zal de gemeente actief participeren en
meedenken over oplossingsrichtingen.
Topsportorganisaties (volleybal en basketbal) zijn van promotionele waarde voor Weert.
Mede door de aanwezigheid van deze organisaties heeft Het College de status van
Topsport-Talentschool en heeft de campus Servilius in 2011 de ‘Hein Roethofprijs’
gewonnen. De PvdA Weert onderkent het belang van deze topsportorganisaties. Toch zal
ook hier het subsidiebeleid in relatie moeten staan met onze principiële keuze voor ‘jeugd
en bewegen’.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•

Lets Move is een onderdeel van Punt Welzijn. Combinatiefunctionarissen organiseren
sportactiviteiten voor de jeugd en jongeren van Weert, zoveel mogelijk in samenwerking
met sportverenigingen en kinderopvang. Wij willen de werkzaamheden van deze
combinatiefunctionarissen op het gebied van bewegingsonderwijs op basisscholen
uitbreiden. Mogelijk kunnen ook gediplomeerde jeugdleiders van sportverenigingen hierin
participeren door leden wervende clinics te verzorgen op basisscholen.

•

Het Jeugdsportfonds verbindt publieke en private partijen zodat kinderen die het zich niet
kunnen veroorloven toch aan sport kunnen doen. Het is wenselijk een langdurige
samenwerking met het Jeugdsportfonds aan te gaan. Uitgangspunt moet zijn: Ieder kind
in Weert moet kunnen sporten.

•

Ook voor topsportorganisaties geldt het voor-wat-hoort-wat principe. Wanneer het
aanbod van clinics op scholen wordt geïntensiveerd gaat het mes aan twee kanten
snijden.

•

In het kader van Agenda 22 willen wij benadrukken dat van sportverenigingen verwacht
mag worden dat zij open staan voor deelname door mensen met een functiebeperking.
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8. Groen Weert op weg naar duurzaamheid
Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. De
ambities van de Pvda Weert zijn hoog. Wij willen een duurzame gemeente, een duurzame
samenleving die in 2020 voldoet aan de reductie-eis van 20 procent op energieverbruik en
CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Een gemeente ook die het goede voorbeeld geeft en
bedrijven en burgers stimuleert hieraan een bijdragen te leveren.
Al in 2009 werd in Weert een Milieubeleidsplan 2010-2013 opgesteld waarin de
gemeentelijke ambities zijn opgenomen en waarin de aanstelling van een
duurzaamheidscoördinator werd aangekondigd. Helaas heeft het tot oktober 2012
geduurd voordat deze coördinator in dienst werd genomen en is er tot op heden nog
weinig terecht gekomen van de in 2009 opgestelde gemeentelijke ambities.
De PvdA Weert wil voortvarender te werk gaan op het gebied van duurzaamheid. Dat is
goed voor het milieu ‘en voor de portemonnee’ zoals in 2009 al werd geconcludeerd.
Keuzes maken bij investeringen betekent voor de PvdA kiezen voor duurzaamheid.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
• Duurzaam bouwen volgens GPR Gebouw * versie 4.2
• Een regio-brede grootschalige aanpak van renovatie en isolatie nastreven. Renoveren
verkiezen boven slopen en nieuwbouw naar Kerkraads voorbeeld. Daar werden in 2012
door woningbouwvereniging Heemwonen in 10 dagen per woning (terwijl de bewoners
thuis konden blijven) zodanige renovatie- en isolatiewerkzaamheden uitgevoerd dat de
energierekening van 140 euro naar 40 euro daalde!
• Duurzaam wonen. We willen het gebruik van energiebesparende maatregelen
bevorderen. Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we dit als eis op.
Optimale isolatie, duurzame verwarmingstechnieken, warmte-koude opslag,
ledverlichting, zonnepanelen en zonneboilers op daken en de mogelijkheden voor
windmolens- en turbines benutten.
• De gemeente Weert gaat een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over duurzame
bedrijfsvoering en energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen.
• Energievriendelijke straatverlichting introduceren. Overgaan op LED-verlichting. Het
aantal verlichtingspunten en de aan/uit tijdstippen heroverwegen.
• De gemeente koopt duurzaam in: In 2015 voor 100 procent.
• De gemeente Weert wordt een Fairtrade gemeente.
• Naast oplaadpunten voor auto’s ook oplaadpunten voor fietsers realiseren en in
samenwerking met de Stichting Limburg Elektrisch het elektrische rijden promoten.
• In dit kader, vanuit de gemeentelijke voorbeeldfunctie, ambtenaren de mogelijkheid
bieden te testrijden met elektrische fiets, scooter of auto voor het woon-werkverkeer.
• De gemeente gaat zelf over tot de aanschaf van E-voertuigen.
•
Lokale initiatieven zoals de kleinschalige energiecoöperatie Weertenergie stimuleren.
•
Bewoners, woningbouwverenigingen en bedrijven actief betrekken bij het realiseren van
duurzaamheidsambities.
* GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en
utiliteitsbouw volgens het Bouwbesluit 2012. GPR Gebouw kan worden ingezet bij iedere fase in het bouwproces: beleid,
ontwerp en realisatie.
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•
•
•

•
•

Een interactieve ‘tip-lijn energiebesparing’ opzetten waarop burgers energiebesparende
maatregelen kunnen voorstellen zowel aan elkaar als aan de gemeentelijke overheid
maar ook informatie kunnen vinden over energiebesparing.
Bomen behouden waar mogelijk. Is dit niet realiseerbaar dan overgaan op
natuurcompensatie. Voor iedere gevelde boom twee bomen herplanten.
Groenadoptieprojecten invoeren. Dit kan op het gebied van aan te planten groen. (Een
ondernemer financiert een bepaalde groenaanleg. Vergelijk de rotonde-adoptie)
Ook bewoners kunnen onder voorwaarden groenstroken adopteren. Buurtbewoners
worden meer betrokken bij de inrichting van het groen in hun buurt en dragen zorg voor
het onderhoud.
Keuzes maken: We gaan niet voor het predicaat ‘Beste markt van Nederland’ maar voor
de Duurzaamste Gemeente Prijs!
Het Natuur- en Milieucentrum speelt een belangrijke rol in scholenprojecten over
duurzaamheid. Het is ook de plek waar jongeren het belang van natuurbehoud en
verantwoordelijkheid voor het milieu ontdekken. Het is belangrijk dat het NMC zijn
educatieve functie behoudt en waar mogelijk uitbreidt.
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9. Economie
Economische groei creëert banen. Bedrijven moeten zich thuis kunnen voelen in onze
gemeente. Daarom promoten we onze mooie gemeente, goed bereikbaar en waar
onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk
dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie.
Steeds meer winkelpanden in Weert staan leeg en het aantal bezoekers daalt dramatisch.
We moeten op zoek naar creatieve oplossingen voor dit probleem.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
•

In overleg gaan met pandeigenaren om te komen tot een aantrekkelijker huurprijsniveau.

•

De mogelijkheden onderzoeken om na langdurige leegstand van winkelpanden de
winkelbestemming te kunnen wijzigen.

•

Een positieve houding vanuit de gemeente om het voor ondernemers aantrekkelijker te
maken om zich in Weert te vestigen is een vereiste. Te denken valt dan aan een
vermindering van de bureaucratische rompslomp (zoals vergunningen) en het actief
meedenken met ondernemers in kansen en niet in bedreigingen. Van een ‘nee’ cultuur
naar een ‘ja’ cultuur.

•

Eventueel grote gebouwen verkleinen of opdelen voor beginnende ondernemers.
Experimenten op dit gebied stimuleren. Dit kan leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de
binnenstad en positieve effecten voor de bestaande detailhandel door een attractiever
centrum

•

De binnenstad moet aantrekkelijker worden; méér groen in de binnenstad, verrommeling
en graffiti meteen aanpakken, fietsparkeren reguleren.

•

De mogelijkheden van het Belgisch achterland als koperspotentieel beter benutten.

•

Het centrummanagement moet zijn inspanningen concentreren op het op één lijn
brengen van ondernemersverenigingen.

•

Brainport 2020, het programma dat Zuidoost-Nederland tot koploper in de
internationale kenniseconomie moet maken, biedt kansen! Behoud van een intensieve
intercityverbinding met Eindhoven is dan noodzakelijk. Bovendien zullen we samen met
de provinciale overheid initiatieven ondernemen om de verbreding van de A2 hoger op de
agenda te krijgen zodat we eerder verlost zijn van de dagelijkse filevorming tussen Weert
en Eindhoven.

•

Wat Industrieterreinen betreft: Meer vierkante meters verkopen, door een aantrekkelijker
prijsbeleid. Rendement op langere termijn nastreven. Oude industriegebieden
opknappen en service en infrastructuur verbeteren. Slim samenwerken met omliggende
gemeenten.
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10.Financiën
De economische crisis heeft flinke gaten geslagen in de rijksfinanciën. Het spreekt voor
zich dat de gemeente Weert haar financiën op orde moet zien te krijgen en te houden. Niet
door met zogenaamde ‘slimme’ constructies de begroting ieder jaar ‘sluitend’ te maken,
maar door een daadwerkelijk gezonde bedrijfsvoering waar interne processen op de juiste
manier verlopen en er geen onnodige financiële risico's worden genomen. Om het
huishoudboekje op orde te brengen zullen we minder moeten uitgeven en meer inkomsten
moeten genereren. Dus geen luxe prestigieuze projecten meer. Een eerlijk verhaal vertellen
en niet schromen hierbij verantwoorde offers van de burger te vragen. De Weertenaar moet
weer vertrouwen in het gemeentebestuur krijgen. Erop kunnen vertrouwen dat er
terughoudend en zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld en dat verkwisting
wordt tegengegaan.
De rijksbezuinigingen zullen hard aankomen. Door verkeerde beleidskeuzes heeft onze
gemeente de afgelopen jaren fors op haar reserves moeten interen. Dit betekent dat er ook
de komende raadsperiode flink extra bezuinigd zal moeten worden. Waarschijnlijk zal het
de burger de komende jaren financieel niet beter gaan. Dit betekent dat de gemeente
Weert duidelijke keuzes zal moeten maken. De PvdA wil die keuzes maken! Er zal een
balans gevonden moeten worden tussen wat op korte termijn noodzakelijk is en op lange
termijn wenselijk. Belangrijk hierbij is om te zoeken naar oplossingen waarbij verstandiger
met de beschikbare middelen wordt omgesprongen. Door samenwerking en verbinding
van taken kunnen nog aanzienlijke verbeterslagen worden gemaakt. De afgelopen jaren zijn
er jammer genoeg te weinig kansen benut en het wordt tijd dat het roer omgaat. Veel van
de door de PvdA Weert gewenste beleidsveranderingen kunnen binnen bestaande
middelen worden aangepakt en betaald. Zo kosten de inspanningen op het gebied van
woningbouw geen extra gemeentelijke middelen en kan het extra ondersteunen van
werkzoekenden betaald worden door de besparingen op de uitkeringskosten om maar twee
voorbeelden te noemen. Ons ambitieniveau blijft hoog maar betaalbaar.
Leidraad voor de PvdA Weert is een solide financieel beleid waarin aandacht wordt besteed
aan de financiële consequenties voor de lange termijn. Uitgangspunt is het streven naar
een structureel begrotingsevenwicht. Dit vertaalt zich in een beleid waarin de totale
lastendruk van gemeentelijke belastingen en leges voor de burger niet of nauwelijks stijgt.
Voor de OZB is het uitgangspunt dat deze in principe alleen stijgt met de landelijk
bepaalde macro-norm. Het kan niet zo zijn dat de burger extra belast wordt wanneer hij
zelf al in zwaar weer terecht gekomen is. Een verhoging van de OZB-belasting met enkele
euro’s per jaar levert echter in totaliteit toch een substantieel bedrag op. Bij de
gemeentelijke heffingen voor bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil blijft kostendekkende
dienstverlening het uitgangspunt.
Voor de komende raadsperiode betekent dit:
• Een sluitende begroting op basis van gezonde bedrijfsvoering leidend naar een structureel
begrotingsevenwicht.
• Geen onnodige financiële risico’s of prestigieuze projecten.
21

•
•

Zéér beperkte lastenverhoging voor de burger.
Door een efficiëntere organisatie van werkprocessen met dezelfde middelen betere
resultaten bereiken.
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En wat wij verder nog willen …
•

Behoud en herbestemming van de Fatimakerk, het Fatimaklooster en de Van Horne
kazerne vragen per direct een proactieve opstelling van de gemeente.

•

Een experiment met het terugdringen van het oerwoud aan verkeersborden.

•

Een dekkend netwerk van AED-defibrillatoren en bekwame vrijwilligers.

•

De functie van het stadspark herdefiniëren en dit park aanpassen conform de op 16
juni 2008 raadsbreed aangenomen PvdA-motie.

•

Een gemeentelijke wietkwekerij zodat we de 'achterdeur' van koffieshops kunnen
controleren. Voordelen:
- de criminele markt zakt in;
- het wordt minder interessant om illegale plantages aan te leggen;
- beter toezicht op kwaliteit;
- vermindering overlast door straathandel.

•

Bevorderen Weert als wandel- en fiets- vakantiebestemming.

•

De spin-off functie van ‘Weert 600-activiteiten’ bewaken. Voorbeeld: Het
fietsroutenetwerk ‘De bloem van Weert’ moet een permanent karakter krijgen.

•

Bij aanbestedingen in de zorg eisen stellen ten aanzien van minimale overhead en
directiesalarissen. Ook van de huidige zorgaanbieders en welzijnsinstellingen
worden efficiencymaatregelen verwacht.

•

Gratis wifi in de binnenstad.

•

Ten behoeve van minima Op Lamershof onder bepaalde voorwaarden gratis
volkstuintjes ter beschikking stellen.

•

In 2015 stoppen met de solo-bezoekjes aan China en aansluiten bij de provincie.
Gezamenlijke handelsmissies, van enige omvang en statuur en onder leiding van
voormalig vicepremier Maxime Verhagen zullen eerder tot economische
samenwerking leiden.

•

De aanstelling van een gemeentelijke ombudsman/vrouw
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