
 

 

Algemene beschouwingen 
 
 
 
Mijnheer de voorzitter, 
 
Het huidige college van Burgemeester en Wethouders fungeert nu ruim 
honderdzestig dagen als dagelijks bestuur van de gemeente. Eigenlijk 
heet het dan dat de leden van het College ‘honderdzestig dagen actief’ 
waren. De LVR vindt de typering ‘honderdzestig dagen passief’echter 
meer op zijn plaats. Ruim een jaar geleden sloten alle Roermondse 
partijen de linies met als doel de LVR buiten spel te zetten. Zeven partijen 
gingen een coalitie aan, zes partijen leverden een wethouder. Onder het 
motto 'Mensen maken de stad’ werd begonnen met de legislatuur 2014-
2018.  
 
Als enige oppositiepartij doet de LVR er alles aan om de coalitiepartijen 
op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Deze periode toont veel gelijkenis 
met het tijdperk ´Katholiek Roermond´, waarvan ik eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig getuige heb kunnen zijn. In die jaren was de 
fractievergadering van KR (Katholiek Roermond) vrijwel identiek aan de 
de raadsvergadering. In onderling overleg werd toen vooraf bepaald, hoe 
kwesties in de raadsvergadering moesten worden afgehandeld.  
 
In de coalitievergadering van het huidige KR (Kollectief Roermond) 
worden op exact dezelfde wijze zaken afgetikt. Onze stad wordt geregeerd 
vanuit het 'Wie doet ons wat?'-principe. Het dualisme was jaren ons 
'Leitmotiv'. Ditzelfde dualisme is de afgelopen maanden zonder pardon 
ten grave gedragen. Wij zijn terug bij af. De monistische bestuurscultuur 
en het regenteske bestuur maken weer de dienst uit in het Roermondse 
stadhuis. De raadsvergadering dient voor de coalitie louter nog tot 
applausmachine voor het College. Transparantie en controle zijn 
gereduceerd tot lege, betekenisloze begrippen.  
 
De vierde macht, de krant die zichzelf ´watchdog´ noemt, profileert zich 
steevast als schoothond van de coalitie. De bijdrage van de LVR aan de 
Roermondse politiek wordt door deze macht structureel doodgezwegen. 
Als er al sprake is van publiciteit, toont de krant zich een keffertje dat de 
LVR denkt te moeten toebijten, omdat deze partij (overigens terecht) zeer 
kritisch is. 
 
Van openbaarheid van bestuur hebben wij sinds het aantreden van dit 
College nauwelijks signalen kunnen opvangen. De achterkamertjes van 



 

 

het voormalige KR zijn bestuurlijk heringericht. De oppositie van toen 
acteerde fundamenteel anders dan de LVR nu. Wíj zullen de 
portefeuillehouders onafgebroken op hun verantwoordelijkheden blijven 
wijzen. Van de 191 vragen die zijn gesteld over de begroting zijn er 142 
van de LVR, 26 van de VVD, 16 van D66, 1 van Demokraten Swalmen en 
6 van Groen Links.  
 
Enkele partijen blijven op deze belangrijke 'Dag van de Democratie’zonder 
vragen. Blijkbaar zijn ze van alles op de hoogte. Tegelijkertijd signaleren 
we steeds meer slechte raadsvoorstellen, met als dieptepunt Genoenhof 
in Swalmen waarvan achteraf bleek dat wij voor een compleet dossier 
nooit onze goedkeuring hadden gegeven. Ook de gebrekkige 
voorbereiding op bepaalde dossiers geeft aan dat geen sprake is van 
prestatiedruk. Enkele portefeuillehouders dienen zich af te vragen of ze 
het verdienen een wethoudersfunctie te bekleden.  
 
De 142 vragen die wij gesteld hebben, zijn deels goed beantwoord en 
deels zeer slecht. Wederom doemt hier het 'Wie doet ons wat?'-spook op. 
We nemen steeds vaker kennis van het feit dat de antwoorden uit de hoed 
van ambtenaren komen en vaak niet eens door portefeuillehouders 
begrepen worden. Nooit eerder is in Roermond zo gretig gebruik gemaakt 
van ambtelijke ondersteuning. Zonder onze openlijke bezwaren, zouden 
de ambtenaren zelfs tijdens de raadsvergaderingen nog op de schoot van 
de wethouders zitten.  
 
Getuige de gepubliceerde foto - die onlangs maar liefst acht keer in De 
Trompetter stond - houden de leden van het College zich letterlijk en 
figuurlijk aan elkaar vast. Je zou dit een meer dan collegiaal bestuur 
kunnen noemen, maar de realiteit is helaas anders. Je kunt de mooiste 
groepsfoto maken, maar als de personen op de foto niet voor de 
broodnodige dynamiek zorgen, zal het niets toevoegen. Met een college 
dat meer op heeft met het afleggen van verantwoording aan de pers dan 
aan haar eigen raad sta je vaak buiten spel. De ene keer staan de 
voorgenomen besluiten breed uitgemeten in de krant, terwijl op een ander 
moment een beroep wordt gedaan op de kennis van de raad om besluiten 
te kunnen voorbereiden.  
 
Waarom moeten wij als LVR voortdurend vragen om ontbrekende stukken 
in dossiers ter beschikking te stellen? Het gemak waarmee het voorstel 
van Genoenhof werd aangenomen en de windstilte die optrad na een 
storm van kritiek inzake de ECI tonen aan dat dit college zich wel wat durft 
te permitteren. De zwakte van bepaalde collegeleden wordt bedekt met 
de Mantel der Liefde.  



 

 

Voor de inwoners van Roermond blijft dit overigens ook niet onbetuigd. 
Vanuit de stadswijken weerklinken steeds meer kritische geluiden. Of het 
nu gaat om de burgers die 60 procent van de huishoudelijke hulp moeten 
inleveren, de burgers die zich blauw betalen aan bezoekerskaarten, de 
burgers die de drugsoverlast meer dan zat zijn, de sporters die de 
parkeerplaatsen van hun sportaccommodatie gebruikt zien worden als 
stortplaats, de burgers die de hoofdprijs moeten betalen om hun auto te 
kunnen parkeren, de ondernemers die geen gewillig oor meer vinden, de 
burgers die niet begrijpen dat er voor oudere zwemmers wel een knipkaart 
is te krijgen en voor andere sporten niet, of raadsleden die vragen stellen 
over burgers en bedrijven die zich steeds onveiliger voelen die de 
boodschap krijgen dat dit meegenomen wordt in het nieuw op te stellen 
integraal veiligheidsplan. 
Zo af en toe dringen de burgers door tot het stadhuis en mogen ze zelfs 
bij een wethouder op gesprek komen. De conclusie na het gesprek is 
meestal hetzelfde: 'De wethouder zat erbij en keek ernaar'. 
 
Is het dan allemaal 'kommer en kwel in het Roermondse politieke 
bestel?’Nee. De LVR juicht het toe dat de fractieleden Franssen en 
Hutjens na twee jaar indringende vragen stellen eindelijk de torenhoge 
rioolheffingstarieven van garageboxen die niet bij een woning liggen per 
het nieuwe belastingjaar hebben weten te halveren.  
Ondanks alles ga ik ervan uit dat de coalitiepartijen en hun collegeleden 
inzien dat de LVR er belang aan hecht in het belang van de burger van 
Roermond zeer kritische oppositie te blijven voeren.  
 
De ambtenaren van de gemeente Roermond wil ik danken voor de steun 
die wij van hen mochten ontvangen. Een bijzonder woord van dank gaat 
uit naar de leden van de griffie voor hun bijdrage aan ons raadswerk.  


