
Beste commissieleden 

Mijn naam is Ton van de Kruys en ik ben voorzitter van de dorpsraad Laar. 

De gehele problematiek met betrekking tot het bezuinigen van 200 duizend euro op 

het subsidiebudget nadert zijn apotheose. Wat medio 2015 gestart is met de 

keuzecatalogus krijgt nu op 23 november in de gemeenteraad zijn definitieve vorm. 

De gemeenteraad neemt op 23 november een definitief besluit hoe vanaf 1 januari 

2017 de subsidies aan alle verenigingen in het Weertse verleend worden. 

De reden dat ik hier sta moge duidelijk zijn. De dorpsraad Laar en alle gebruikers van 

de wijkaccommodatie Laar, vinden dat wij onevenredig veel gekort worden ten op 

zichtte van andere wijkaccommodaties binnen de gemeentegrenzen. Onevenredig 

veel en in feite nergens op gebaseerd. 

De wijk- en dorpsraden van Weert zorgen sowieso al voor een bijdrage in de 

bezuinigingen van € 40.000 per jaar door het stoppen van MijnStraatJouwStraat 

vanaf 2017, wat overeenkomt met 20% van het totale bedrag! 

Van de 22 ingediende zienswijzen tegen het volledige subsidieplan waren er maar 

liefst 8 van gebruikers van de wijkaccommodatie Laar. Dit geeft nogmaals aan hoe 

hoog dit zit bij de betrokkenen en hoe bezorgd men is als gebruiker van de 

wijkaccommodatie in relatie tot de toekomst. 

Het resultaat van de 8 zienswijzen om, volgens het voorstel van B&W, de afbouw van 

de subsidie niet op 2 maar op 3 jaar te doen is uiteraard een verbetering, maar niet 

datgene wat wij en mét ons de gebruikers van de wijkaccommodatie verwacht 

hadden. 

Na overleg met alle gebruikers van de wijkaccommodatie heeft de dorpsraad 

besloten om een petitie te houden onder de gebruikers van de wijkaccommodatie en 

onder de inwoners van Laar. Maar liefst 650 personen hebben zich de moeite en tijd 

genomen om deze petitie te ondertekenen en in te leveren. 650 inwoners van de 

gemeente Weert die het absoluut niet eens zijn met dit voorstel van B&W.  

650 inwoners van Weert die graag zien dat de wijkaccommodatie op Laar hetzelfde 

behandeld wordt als alle andere wijkaccommodaties in Weert. 

Via een verzoek ‘Wet Openbaarheid Bestuur’ heeft één van de indieners van een 

zienswijze de gegevens van alle wijkaccommodaties van Weert boven tafel 

gekregen. Hieruit blijkt klip en klaar dat de accommodatie van Laar, de gemeente 

Weert het minste kost van alle accommodaties. Zes accommodaties krijgen net zoals 

Laar een subsidie voor professioneel beheer van ruim € 14.000. Laar krijgt verder 

helemaal niets aan vergoedingen. De bijdrage voor het verenigingsgebruik gaat 

overigens niet rechtstreeks naar de zaalhouder, maar dit loopt ook nu al via de 

dorpsraad. Hier volgen enkele voorbeelden van bijkomende kostenposten voor de 

gemeente, van de ándere wijkaccommodaties: 



 Wijkcentrum Stramproy krijgt € 12.000 extra voor onderhoud van het gebouw. 

Een gebouw dat overigens ook géén eigendom is van de gemeente! 

 MFA Keenter Hart krijgt € 62.700 exploitatiesubsidie. Weliswaar van Punt 

Welzijn, maar waar krijgt Punt Welzijn zijn bijdrage van? Inderdaad 

grotendeels van de gemeente Weert. 

 MFA Kimpeveld in Tungelroy krijgt de subsidie professioneel beheer die wordt 

uitgekeerd aan een stichting die hiervan een commerciële uitbater van haar 

accommodatie betaald. Het enige verschil met de situatie op Laar is dat Laar 

geen stichting heeft die de zaal beheerd, maar dit gebeurd bij ons in feite door 

de dorpsraad. Verder heeft Kimpeveld nog kapitaallasten van € 20.000 per 

jaar. 

 Het oude Kwintet op Boshoven heeft nog altijd aan kapitaallasten een bedrag 

van ongeveer € 4000 per jaar. 

 Buurthuis Groenewoud  heeft aan kapitaallasten een bedrag van ongeveer     

€ 9.600 per jaar.  

 Buurthuis Moesel heeft per jaar aan kapitaallasten een bedrag van ongeveer  

€ 13.500 per jaar. 

 Buurthuis Fatima aan kapitaallasten een bedrag van € 13.500 per jaar. 

 MFA Swartbroek aan onderhoud € 9.900 en aan kapitaallasten € 52.000 per 

jaar. 

 Over buurthuis De Spil in Molenakker zullen we maar niet in details treden, 

maar in totaal aan kosten meer dan € 40.000 per jaar voor een handjevol 

gebruikers, waarvan alleen voor gas en elektriciteit € 11.000 per jaar!! 

 

LAAR WIL HETZELFDE BEHANDELD WORDEN DAN ANDERE WIJKEN 

Misschien is het goed om voor de volledigheid en duidelijkheid de verenigingen die 

door dit besluit gedupeerd dreigen te worden, hier  eens de revue te laten passeren: 

1. Twee Groepen van Meer Bewegen voor Ouderen 

2. KBO Sint Sebastiaen Laar met onder andere Koersbal, welfare, kaarten, 

kienen, vieringen, vergaderingen etc. 

3. Schutterij Sint Sebastianus Laar 

4. Buurtvereniging Rietstraat Laar 

5. Zangkoor Manoeuvre Weert 

6. V.V. De Moêzevângers Laar 

7. De dansmarietjes – De Laorder Muuskes 

8. De Aod Preense Club 

9. De Bonte Avond Artiestengroep voor de repetities 

10. Zangkoor The Streetsingers 

11. Zangkoor The Young Streetsingers 

12. Zangvereniging Laar 

13. Muziek Kapel Klink Klaor 



14. Laarder Vrouwen Vereniging 

15. Yogagroep 

16. Linedancegroep 

17. De wijkraad Molenakker 

18. V.V. Gaer Heei-j, een startende carnavalsgroep 

19. Stichting Hart voor Laar – opleiding voor reanimatie & AED 

20. De organisatie van de dorpscollecte die we op Laar/Laarveld/Hushoven al 

enkele jaren hebben  

21. En als laatste de dorpsraad Laar 

Al deze gebruikers, verenigingen zullen bij handhaving van het huidige voorstel vanaf 

1 januari 2017 in meer of mindere mate gebruik moeten gaan maken van de 

‘Stroppenpot’ die door de gemeente in het leven is geroepen, om op deze manier de 

broek omhoog te houden. 

De dorpsraad weet als geen ander dat het nog geen 5 december is, de tijd van 

Sinterklaas en cadeautjes, maar op het ‘overzicht saldo meerjarenbegroting 2017-

2020’ van B&W van 8 november jl. zien we dat er nog ruimte is om Laar 

gelijkwaardig te behandelen als de overige wijken en dorpen van Weert. 

Bedankt voor jullie aandacht en veel wijsheid bij jullie besluit vanavond en tijdens de 

raadsvergadering van 23 november. 

Dan wil ik nu overgaan tot het aanbieden van de petitie aan wethouder Gabriels.  

 

 


