
 

 

Mijnheer de voorzitter, 
 
De algemene beschouwingen van Roermond en ook een half uurtje van de gemeente 
Swalmen geven aan dat de coalitie worstelt met een stevige oppositie. 
Vragen van ons worden door de coalitie gezien als politieke obstructie, of oppositie voor 
de bühne. Ook wordt ons verweten dat wij in de overleggen aardiger zijn dan in de 
commissie of raad. In die overleggen proberen wij anderen te overtuigen van onze visie op 
de stad. Dat juist in die overleggen de coalitiepartijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan 
waar je in de raad en commissie niets meer van terug ziet wordt gemakshalve vergeten. 
Ze zaten allemaal vandaag met tijdgebrek dat het goed opgelost kunnen worden als de 
coalitie met een woordvoerder had gesproken want het was toch zo wat allemaal van 
hetzelfde. De coalitie roemt zich via het CDA op haar verantwoordelijkheid die andere 
hebben laten liggen. Grote woorden van een coalitievoorzitter met weinig inhoudelijke 
onderbouwing. Moeten de raadsleden van de LVR zich als makke schapen gedragen 
zoals de meeste meelopers binnen de coalitie.  Veel partijen spreken over 
groenonderhoud maar hebben nog verzuimt de LVR motie hierover te steunen, ook de 
hoeveelheid woningen  in  het Melickerveld wordt  door diverse partijen ter discussie 
gesteld en ook hier ligt een LVR motie om de woordvoering kracht bij te zetten. 
Het is jammer dat de coalitiepartijen een afwachtende houding aannemen om de 
ondersteuning van de moties af te laten hangen van de reactie van het college. Dit is niet 
duaal of beter gezegd raadsleden van de coalitie degraderen zich tot spreekpoppen van 
het college.  LVR kan nu al tevreden terugkijken op deze Algemene Beschouwingen omdat 
veel van onze ideeën door verschillende partijen worden gesteund.  
Bij het ECI dossier riep iedereen wij  hebben te weinig doorgevraagd. De raad moet meer 
vragen stellen was het unanieme oordeel van alle partijen. Dat deze coalitie zich niet 
gemakkelijk voelt bij kritische vragen van de oppositie is hun probleem. Wij zullen 
onverkort kritische vragen blijven stellen. De voorgestelde renovatie van het hoofdterein 
van voetbalvereniging Swalmen voor een bedrag van 115000 euro is wederom 
weggegooid geld. Dit hoofd terrein heeft al een paar keer een renovatie ondergaan en 
telkens bleek dit een verkwisting van gemeenschapsgeld.  
Wij stellen voor om de 115000 euro niet te gebruiken maar een investering doen voor een 
structurele oplossing en dat is een kunstgrasveld. We zullen samen met Democraten 
Swalmen daar een motie over indienen. Over de moties en amendementen geef ik graag 
even het woord aan mijn collega en vice voorzitter Dirk Franssen.  
 
 


