
 

 

 

   

motie 

 
Onderwerp: keuzecatalogus 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2014,  
 
 
Overwegende dat: 

- De begroting 2015 sluit met een nadelig saldo van ruim € 1,5 miljoen; 
- Het voorstel wordt gedaan dit nadelig saldo ten laste van de algemene reserve te brengen; 
- Het voorlopige financiële resultaat 2014 negatief is, een definitief negatief resultaat ten 

koste zou gaan van de algemene reserve; 
- De septembercirculaire de begroting 2015 negatief beïnvloedt met € 137.000, hetgeen ten 

koste gaat van de algemene reserve; 
- Het risico bestaat dat de drie decentralisaties niet binnen de budgetten kunnen worden 

uitgevoerd en de algemene reserve als achtervang dient voor eventuele tekorten; 
- Bij het bepalen van de minimale omvang van de algemene reserve geen rekening is 

gehouden met de uitkeringen voor de deelfondsen sociaal domein; 
- De meerjarenbegroting jaarlijks tekorten laat zien; 
- Als alles negatief uitpakt, de algemene reserve van de gemeente Weert in de nabije 

toekomst niet toereikend zal zijn om tekorten op te vangen en mogelijke risico’s af te 
dekken; 

- De opdracht tot het opstellen van een strategische visie een mooie opdracht is, maar veel 
tijd in beslag neemt;  

- De keuzes die we uiteindelijk maken met behulp van deze opdracht pas later zullen leiden 
tot opbrengsten; 

- Het, gezien de bovenstaande negatieve berichten, aannemelijk is dat we deze tijd niet 
meer hebben en eerder keuzes moeten maken; 

- Een bezuinigingscatalogus leidt tot de kaasschaafmethode en dit niet tot het gewenste 
resultaat zal leiden; 

- Een strategische visie wel nodig is om zorgvuldige keuzes te kunnen maken; 
- Deze strategische visie op een andere, snellere manier tot stand dient te komen; 
- De gemeenteraad op korte termijn strategische keuzes moet maken op basis van juiste en 

volledige informatie; 
- Een keuzecatalogus de gemeenteraad kan informeren over de keuzes die mogelijk zijn en 

de gevolgen die deze keuzes hebben op de Weerter maatschappij en financiën; 
- Naar aanleiding van deze keuzecatalogus een politieke discussie kan plaatsvinden over 

welke (strategische) keuzes gemaakt moeten worden om de gemeente Weert financieel 
weer op orde te krijgen 

- Deze keuzes voor de behandeling voorjaarsnota gemaakt moeten zijn 
 
Spreekt uit: 
het wenselijk te vinden dat het college op korte termijn een keuzecatalogus voorlegt aan de 
gemeenteraad waarin alle mogelijke keuzes staan inclusief de gevolgen, hiermee de gemeenteraad 
zorgvuldige keuzes kan maken op basis van een strategische visie met als doel de gemeente Weert 
financieel gezond te laten zijn. 
 
 
Draagt het college op: 

- Uiterlijk 1 maart 2015 een strategische visie op te stellen voor de gemeente Weert in 
samenspraak met de gemeenteraad; 

- Uiterlijk 1 maart 2015 een keuzecatalogus voor te leggen aan de gemeenteraad met daarin 
alle mogelijke keuzes inclusief de gevolgen voor de Weerter maatschappij en financiën; 

- De behandeling van deze keuzecatalogus te agenderen voor de gemeenteraad tijdens de 
behandeling van de voorjaarsnota 2015 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 



Fractie Weert Lokaal,       
 
 
 
M. Van den Heuvel 
 
 

 


