Aan:
Het college van B&W van de gemeente Weert
i.a.a. de gemeenteraad Weert
Betreft: art. 40 vragen opleiding verkeersregelaars
Weert, 28 januari 2015
Geacht college,
Onze fractie bereiken signalen over de drastische verhoging van de opleidingskosten tot
verkeersregelaar. De gemeente Weert hanteert tegenwoordig het volgende uitgangspunt en
tarieven: de enige optie om dit jaar verkeersregelaars opgeleid te krijgen is middels elearning, de kosten zijn eenmalig €55, - per evenement en €44.95, - per deelnemer.
Als PvdA fractie Weert zijn wij enorm geschrokken van een dergelijke kostenverhoging. In
de praktijk komt dit bijvoorbeeld bij de Singelloop op het volgende neer:
- Bij 25 verkeersregelaars zijn de totale kosten €1.178,75, - !
Wat schetst onze verbazing:
- Vorig jaar waren de kosten tijdens Weert 600 gratis en tot en met 2013 waren de
kosten €6, - à €8, - per verkeersregelaar. De kosten zijn dus gestegen van ongeveer
€200, - per evenement naar bijna €1.200, -.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij als PvdA fractie Weert een aantal vragen:
1. Bent u op de hoogte van de nieuwe situatie?
2. Waarop is het nieuwe beleid gebaseerd? Waarom zijn de kosten nu drastisch verhoogd
ten opzichte van de voorgaande jaren?
3. Bent u in overleg getreden met organisaties die veelvuldig gebruik maken van
verkeersregelaars? Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg geweest? Zo nee, waarom
communiceert u een dergelijk financieel ingrijpende maatregel niet?
4. Verkeersveiligheid gaat voor alles. Bent u niet bang dat door uw nieuwe beleid er
verkeersregelaars ingezet gaan worden die een dergelijke opleiding niet hebben
afgerond?
Wij willen als Weert toch een stad vol met evenementen zijn; daarvoor leunen we stevig op
de inzet van vele onmisbare vrijwilligers. Door de gewijzigde opstelling van de gemeente
wordt het bijna onmogelijk dat vrijwilligers nog grootschalige evenementen in de groenste
regio van de wereld organiseren en dat zou een aderlating voor Weert zijn!
In afwachting van uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
namens de PvdA Weert
Fanida Kadra
Kruisstraat 71
6006 ZK Weert

