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Motie vertrouwen in burgers vergt lef

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 novembe¡ 2014,
gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 20141075101

Constaterende dat:
1. de voorliggende begroting een uitwerking betreft van het coalitieprogramma "Mensen maken

onze stad";
2. het principe "Right to challenge" past in de visie op de stad, zoals deze in de kerntakendiscussie

vanuit de rol als regisseur en vanuit het coalitieakkoord is vastgelegd en in de raad wordt
gedeeld.

Overwegende dat:
1. het "Right to challenge" een manier is om burgers écht ruimte te geven om taken op zich te

nemen;

2. het principe opgenomen kan worden in de nog uit te werken strategische nota door het college;
3. de kaders voor ESSV-gelden mogelijkheden bieden om op korte termijn alfondsen beschikbaar

te stellen voor kansrijke initiatieven.

Verzoekt het college:
1. onderzoek te doen hoe het principe van "Right to challenge" in Roermond vormgegeven kan

worden;

2. aan te geven in welke programma's en taakgebieden uit de diverse domeinen het college het
principe kansrijk acht te introduceren;

3. het principe verder uit te werken en te positioneren in de toekomstige strategische visie;
4. ESSV-gelden te reserveren voor kansrijke initiatieven.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

LVR, CDA, GL, WD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Motie ESSV gelden voor Microkrediet

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 novembe¡ 2014,
gezien de programmabegroting 2015, raadsvoorstel 2014107510'l

Constaterende dat:
momenteel geen mogelijkheden bestaan om de gelden gekenmerkt als ESSV aan te merken voor

Microkrediet.

Overuvegende dat:
1. een noodzaak is ontstaan aan een meer gedifferentieerd winkel- en marktaanbod;

2. hiermee een actieve participatie kan worden verkregen door mensen met een achterstand tot de

arbeidsmarkt;

3. de leegloop van winkelpanden en weekmarkten kunnen worden beteugeld.

Ver¿oekt het college:
1. een deel van het ESSV gelden, te weten € 50.000, te oormerken als gelden specifiek voor

Microkrediet projecten;

2. actief andere subsidie trajecten te benutten waarmee de geoormerkte gelden kunnen worden
geïntensiveerd.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

LVR, CDA, GL, WD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Motie weekmarkten en kleine wijkeconomie

De raad van de Gemeente Roermond, in vergadering bijeen op l3 november 2013, gehoord de

beraadslaging.

Constaterende dat:
f . in het coalitieakkoord "Mensen maken onze stad" beschreven staat dat, voor een regisserende

gemeente als Roermond, participatie vanuit de samenleving steeds belangrijker wordt;

2. daarmee ook het belang van de wijk- en dorpseconomie wordt onderschreven;

3. in de begroting ruimte wordt geboden voor particuliere initiatieven in de wijken en dorpen.

Overwegende dat:
1. het van groot belang is dat hierbij gebruik gemaakt wordt van de lokale identiteit van de wijk en

het dorp, van de aanwezige ondernemers en bewoners; hun kwaliteiten, talenten en ambities;

2. wijkeconomie binnen een integraalwijkbeleid past waardoor levendigheid, leefbaarheid,
diversiteit en integratie bevorderd worden;

3. je in dit kader zou kunnen denken aan weekmarkten in de wijk die aansluiten bijde "couleur

locale" van de wijk;

4. in het coalitieakkoord wordt gesproken over het voortzetten van het traject om te komen tot
herstructurering van de markten;

5. hierbij echter voorlopig alleen gesproken wordt over de markten in het centrum van Roermond.

Van mening zijnde dat:
1. het niet alleen zou moeten gaan om de markten in de binnenstad maar zeker ook over de

mogelijkheden van markten in de wijken;

2. het met name op de Donderberg op dit moment een duidelijke wens is van bewoners;

3. binnen de ruimtelijke mogelijkheden die de wijk biedt en de ontwikkeling van (het centrum van de)
Donderberg dit heel goed zou passen;

4. het wenselijk is om de sterke kanten van de wijk naar voren te brengen;

5. hierbij overigens ook verbindingen te leggen zijn met de wens die in enkele wijken leeft om meer
volkstuinen, fruitbomen en "stadslandbouw" te ontwikkelen.

Verzoekt het college om:
het voornemen tot het realiseren van wijkeconomie in te zetten door te faciliteren dat concrete plannen

en ambities van wijkbewoners uitgevoerd kunnen worden (o.a. een weekmarkt als pilot).

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 november 20'14

De griffier, De voorzitter,
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lngediend door: LVR, CDA, GL, VVD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Motie muziekeducatie

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,
gezien de programmabegroting 2015, raadsvoorstel 20141075101 .

Ovenrvegende dat:
1. uit recent onderzoek is gebleken dat goed en regelmatig muziekonderwijs een zeer gunstige

uitwerking heeft op het welbevinden en de intelligentie van leerlingen;
2. investeren in muziekeducatie bijjeugd zowel op onze maatschappij als op het bedrijfsleven een

onm iskenbaar positief effect heeft;

3. muziek bijdraagt aan de vorming van jongeren en het saamhorigheidsgevoel versterkt;
4. er in de afgelopen twee jaren een initiatief 'MusiConnect' is uitgewerkt door de Roermondse

muziekgezelschappen, koren, ECI Cultuurfabriek en de basisscholen.

Gonstaterende dat:
1. minister Jet Bussemaker in haar kamerbrief lmpuls Cultuuronderuvijs aanstuurt op samenwerking

tussen basisonderwijs, muziekscholen en muziekverenigingen;
2. op veel scholen muziekonderwijs geen prioriteit heeft;

3. dit vaak te maken heeft met de belangstelling en vaardigheden van individuele docenten (slechts

11o/o van de docenten is voldoende bekwaam voor het geven van muziekonderwijs);
4. dit vakgebied in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen;
5. zang- en muziekverenigingen een belangrijke rol kunnen spelen met het opnieuw op de kaart

zetten van muziekonderwijs op de basisscholen;
6. deze verenigingen bereid zijn om daar op eigen initiatief in te investeren en dit in het initiatief

'MusiConnect'als uiting aan hebben gegeven;

7. er in de praktijk reeds projecten worden uitgevoerd;
8. deze problematiek door de gemeente enkel flankerend en ondersteunend benaderd kan worden.

Roept het college op:
1 . niet te korten op de subsidiebijdrage aan zang- en muziekverenigingen;
2. in gesprek te gaan met schoolbesturen, muziekverenigingen en muziekscholen om te bezien hoe

gezamenlijk een impuls gegeven kan worden aan het muziekonderwijs;
3. te zoeken naar mogelijkheden om zang- en muziekverenigingen via subsidieverstrekking te

koppelen aan projecten in het primair onderwijs;
4. zo veel mogelijk aan te sluiten bij de door het ministerie gepresenteerde lmpuls Cultuureducatie;
5. hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

D66, LVR, CDA, GL, VVD, DS, PvdA en SPR
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Motie inventarisatie en gelijkschakeling kwaliteitsniveau sportaccommodaties

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 13 november 2014,

Constaterende dat:
1. door de insprekers van 4 voetbalverenigingen (vv Swalmen, SVC 2000, RFC en EMS) tijdens

het Sprekersplein op woensdag 5 november 2014 verschillende problemen werden aangekaart
die vragen om overleg, een investering en ieder geval een adequate oplossing;

2. in alle gevallen sprake is van (toekomstig) medegebruik en dus van een basisvoorziening voor
verschillende Roermondse gebruikers op een sportpark en dat voor een bepaald deel van de
stad;

3. afhankelijk van o.a. de grondsoort er min of meer verschil (ontstaan) is in de
gebruiksmogelijkheden van de velden/verlichting en dat dit (deels) opgelost zou kunnen worden
door het aanleggen van een kunstgrasveld;

4. de kosten voor de verenigingen afhankelijk van eigendom/huur en al dan niet uitbesteed
onderhoud voor respectievelijk de velden/verlichting, de kleedlokalen en de kantine nagenoeg op

een gelijk niveau zou moeten liggen;

5. er op 3 december een overleg tussen gemeente en de voetbalverenigingen is gepland waarin
verschillende problematieken aan de orde komen;

Overwegende dat:
1. de Raad in 2010 Nota Sportaccommodaties heeft aangenomen waarin wordt gestreefd te komen

tot een aantal gelijkwaardige (buiten)sportaccommodaties verdeeld over de stad;
2. de materie dermate complex is (er is jarenlang sprake van 'een hoofdpijndossier' met

verschillende uitgangsposities/kwaliteitsniveau's per sportpark);
3. de huidige exploitatiekosten voor alle verenigingen oplopen als gevolg van hogere huren, hoge

energiekosten en onderhoudskosten en dat dit kan leiden tot contributieverhogingen met
mogelijk ledenverloop;

4. mede via burgerparticipatie en vrijwilligerswerk kunnen -in samenhang met een meedenkende en

meewerkende overheid - de exploitaties op orde blijven;
5. de sportparken op een gelijk kwaliteitsniveau moeten komen en dat er positieve haalbare

exploitaties mogelijk moeten zijn;

6. demografische factoren (krimp/groei) en het oplossen van o.a. achterstalligonderhoud, danwel
prioriteit geven aan een kunstgrasveld (mits economisch meest gunstig) kansen en bedreigingen
kunnen bieden;

Spreekt uit dat:
1. de Raad juist, volledig en overzichtelijk geÏnformeerd wil worden (wat is er sinds 2010

veranderd?) in het kader van de actieve informatieplicht over de toestand van de sportparken en

over het overleg van 3 decembe¡ 2014:

2. beleidsvelden als sport en gezondheid en jeugd met elkaar in verband te brengen en integraal
verwerken in de oplossingensfeer;
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3 prioriteit moet worden gegeven aan het zoeken en uitwerken van een haalbaar alternatief voor vv
Swalmen zonder voorbij te gaan aan de problemen van andere verentgtngen;

Verzoekt het Gollege:
1. actuele informatie te geven (een update van de nota sportaccommodaties) aan de Raad om

zodoende een weloverwogen prioriteit te kunnen geven aan noodzakelijke toekomstige
investeringen per sportpark;

2. scenario's aan te geven om een gelijk kwaliteitsniveau per sportaccommodatie te behalen met (

on)mogelijkheden en de gevolgen ervan;
3. mogelijke alternatieven uit te werken per stadsdeel, waarbij ook rekening wordt gehouden met

andere verenigingen en deze alternatieven in te brengen in het periodiek overleg met de

verenigingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door: LVR, CDA, GL, VVD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Motie onderzoek implementatie dienstencheque

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014, gezien

de programmabegroting 201 5;

Overwegende dat:
1. door de bezuinigingen op de WMO de kans bestaat dat werknemers als huishoudelijke hulp, die

nu in dienst zijn van thuiszorgorganisaties, hun baan verliezen;

2. deze werknemers moeilijk een nieuwe baan zullen kunnen vinden, doordat aan de onderkant van

de arbeidsmarkt veel banen verdwijnen;

3. de hulp aan ondersteuning wel blijft bestaan en veel mensen uit kostenoverwegingen zullen gaan

inkopen op de zwarte markt;

4. branchevereniging Actiz er daarom samen met de vakbonden bij de Vaste Kamercommissie voor
VWS op aandringt om een Landelijk systeem van dienstencheques in te voeren, zoals dat

bijvoorbeeld al in België bestaat;

5. het daarmee voor burgers financieel aantrekkelijk blijft om in te kopen bij witwerkende

aanbieders, hetzij bij bestaande organisaties hetzij bij nieuwe spelers op de markt;

6. een aantal Nederlandse gemeenten vooruitlopende op een Landelijke Regeling alwerkt met

dienstencheques van huishoudelijke hulp.

Constaterende dat:
1. deze dienstencheque is bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn op eigen kracht hun huis

schoon te houden, maar die door de bezuinigingen de huishoudelijke hulp volgend jaar (deels)

niet meer vergoed krijgen;

2. met de dienstencheque kunnen deze mensen voor een relatief laag bedrag huishoudelijke hulp

inhuren. Aangesloten zorgaanbieders nemen de cheque als betaling aan;

3. medewerkers van zorgbedrijven behouden zo hun baan en cliënten behouden hun zorg; deze

opzet helpt dus alle partijen.

Verzoekt het college om:
1. te onderzoeken of en hoe in Roermond dienstencheques kunnen worden geÏmplementeerd voor

huishoudelijke hulp voor inwoners die onder het huidige beleid een hbh-1 indicatie zouden

krijgen;

2. de commissie BS te informeren over de resultaten van dit onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door: LVR, VDA, GL, VVD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Motie juridische en financiële consequenties grote projecten

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 novembe¡ 2014

Overwegende dat:
f . in Roermond verschillende ruimtelijke projecten in ontwikkeling zijn of worden geÏnitieerd nl. Jazz

City, een indoor speeltuin in Broekhin-Noord, twee supermarkten in de Grinderij in Zuid-
Roermond en Roerdelta.

2. deze projecten mogelijk door een rechtszaak, die eventueel volgend jaar kan lopen, stop gezet
kunnen worden bij een eventueel faillissement;

3. dit mogelijke ernstige financiële en juridische gevolgen kan hebben voor de gemeente Roermond;

Roept het college op:
1. binnen een maand een risico analyse te hebben opgesteld waarin mogelijke ruimtelijke

ontwikkelingen worden benoemd die in ontwikkeling zijn de zogenaamde "grote projecten";

2. van die projecten zowel de juridische als financiële consequenties inzichtelijk te maken op basis
van de huidige status;

3. de mogelijke negatieve resultaten van de analyse met de gemeenteraad te bespreken en aan te
geven welke stappen er ondernomen moeten worden om mogelijke negatieve juridische en

financiële gevolgen voor de gemeente Roermond voor te zijn.

En gaan over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van l3 november 2014.

De raad voornoemd
De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

LVR, CDA, GL, WD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Motie duur¿aamheid

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag l3 novembe¡ 2014, gezien

de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. "duurzaamheid" veelvuldig wordt beschreven in de voorliggende begroting 2015;
2. in 2015 een'Duurzaamheidsvisie Roermond' wordt opgesteld;

3. in deze visie wordt weergegeven wat we verstaan onder duurzaamheid, wat onze doelen zijn en

hoe we die gaan realiseren;

4. bij diverse programma's en onderdelen in deze begroting met betrekking tot duurzaamheid
potentieel veel mogelijkheden zijn te ontwikkelen.

Overwegende dat:
1. het in coalitieakkoord duurzaamheid tot speerpunt is benoemd door te spreken van een

duurzaam heidsvisie;
2. duurzaamheid tot nu toe vooral in het programma ruimte (natuur, milieu, afval) terug te vinden is;

3. duurzaamheid een instrument is om aspecten van de stedelijke samenleving meer in harmonie
met elkaar te brengen;

4. dat het daarbij niet alleen gaat om milieu, energie en concepten als "Cradle2Cradle", maar ook
om sociale samenhang, zorg en bestuurlijke continulTeit;

5. duurzaamheid als element van beleid uiteindelijk ook besparingen kan opleveren;
6. ook Rome niet in één dag is gebouwd.

Van mening zijnde dat:
1. in veel programma's in termen van duurzaamheid nog een wereld valt te winnen, waarbij

bijvoorbeeld op het gebied van milieu, mobiliteit, inkoopbeleid en economie grote kansen liggen;
2. het daarbij gaat om zowel een duidelijk definitie van duurzaamheid in dat verband als om

gevolgen voor de inrichting van het betrokken programma;

3. in de conceptbegroting van 2016 duurzaamheid als hoofdthema van beleid in alle programma's

een plek dient te vinden.

Verzoekt het college:
bij opstelling van de begroting 2016 het thema duurzaamheid in alle programma's inhoudelijk en
programmatisch zichtbaar te doen landen.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

LVR, CDA, GL, WD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Motie zorg, kleinschaligheid en innovatie

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014, gezien

de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Overwegende dat:
met ingang van I januari 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg.

Gonstaterende dat:
1. aan deze operatie grote risico's zijn verbonden, risico's in financiële zin voor de gemeente,

risico's voor cliënten in de zin van het verkrijgen van voldoende en juiste ondersteuning;
2. het vooral bestaande en grote organisaties zijn die de hulp en ondersteuning gaan verlenen;
3. deze grote organisaties soms moeite hebben met het overschakelen naar vernieuwingen, vaak

grote overheadkosten hebben en het verantwoorden van medewerkers veel tijd in beslag neemt;
4. kleinere organisaties vaak wendbaarder en flexibeler kunnen opereren;
5. in den lande als het om het aanleveren van zorg gaat voldoende ontwikkelingen zijn op het

gebied van automatisering en innovatie;

6. deze ontwikkelingen het voor de cliënt aantrekkelijker en veiliger kunnen maken;
7. deze ontwikkelingen de professionele hulpverleners meer tijd geven om echte aandacht aan de

cliënt te geven.

Roept het college op:
1. om in het huidige en toekomstige aanbestedingsbeleid voor de WMO en de Jeugdzorg expliciet

aandacht te geven aan:

a. kleinschalige organisaties;

b. organisaties die met innovatieve oplossingen komen;

c. bedrijven die bewust ook een keuze maken voor automatisering;
d. bedrijven die kiezen voor een andere organisatie en aansturing van personeel, zogenaamde

zelfsturende organisaties;

2. hiervoor uit het totaal te besteden budget voor WMO en Jeugdzorg een bedrag ter grootte van
10 % beschikbaar te stellen;

3. barrières die leven bij zorginstanties, medewerkers van de gemeente en cliënten over
automatisering en innovatie te slechten;

4. de gemeenteraad jaarlijks tijdens en na aanbestedingsprocedure te informeren over de voortgang
en de resultaten van dit proces.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

D66, LVR, CDA, GL, VVD, DS, PvdA en SPR
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Motie wachtlijsten jeugdzorg

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 13 november 2014

Gonstaterende dat:
1. de nieuwe wet op de jeugdzorg per 1 januari a.s. in werking treedt;
2. de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van deze wet;
3. voorheen de provincie verantwoordelijk was voor de jeugdzorg.

Overwegende dat:
1. er momenteel sprake is van wachtlijsten in de jeugdzorg;

2. in het nieuwe stelsel er niet altijd ambulante hulpverlening ingezet kan worden;
3. dit niet ten goede komt van voornoemde wachtlijsten;
4. de provincie budget beschikbaar heeft gesteld in het verleden om deze wachtlijsten in te perken

Van mening zijnde dat:
1. er geen kind tussen wal en schip mag raken;
2. wachtlijsten vaak leiden tot intensievere zorg (nodig);

3. we in de preventieve sfeer en vroegsignalering winst kunnen boeken;
4. hierdoor hogere kosten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Roept het college op:
de wachtlijsten van de jeugdzorg nauwkeurig te monitoren, hierover aan de commissie burgers en

samenleving te rapporteren en waar nodig voorstellen te doen om bijte sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november
2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

C. Moison (GL) en L. van der Stelt (LVR)
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Motie starters- en duurzaamheidsleningen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

Constaterende dat:

f . in het coalitieakkoord 2014-2018 "Mensen maken onze stad" de lokale woonvisie in navolging
van de regionale woonvisie vernieuwd wordt op inhoud, waarin met name het reduceren van
energieverbruik, streven naar duurzaamheid en woningaanpassingen worden meegenomen;

2. de vernieuwde woonvisie in vernoemd akkoord ook antwoorden geeft op de situatie van starters
op de woningmarkt en andere woonbehoeften;

3. de starterslening in dat kader een mogelijkheid biedt om de kansen van starters op de koop-
woningmarkt te stimuleren;

4. startersleningen kunnen worden ingezet voor de aankoop nieuwbouw maar ook oudbouw
5. inclusief voormalige huurwoningen en met name daarmee een impuls kan worden geven aan de

kwalitatieve transformatie van de Roermondse woningvoorraad.
6. naast de starterslening de duurzaamheidslening een mogelijkheid biedt om bestaande bouw te

verduurzamen via energiebesparende maatregelen en andere duurzame ingrepen;
7. met dergelijke investeringen de wooneigenaren hun vaste lasten kunnen verlagen en het

wooncomfort verbeteren ;

8. het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor deze duurzaamheidsinvesteringen een faciliterende
rol kan spelen;

9. de'zachte'voorwaarden van een 'duurzaamheidslening'eigenaren net het laatste zetje kunnen
geven dat nodig is om energiebesparende maatregelen te treffen;

10. de aflossingen op de duurzaamheidsleningen via een revolverend fonds opnieuw kunnen worden
ingezet voor energiebesparing, waarmee gegarandeerd is dat er voor langere tijd geld
beschikbaar is voor energiebesparing.

Verzoekt het college:

1. de mogelijkheid te creëren startersleníngen in het kader van verduurzaming en kwaliteitsverbetering
en inbreidíng bij voorkeur in te zetten voor bestaande bouw*'

2. de aanvrager van een starterslening voor het verwerven van een bestaande koopwoning te
stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen;

3. bij het vaststellen van de starterslening voor oudbouw/vernieuwbouw ook verbouwingskosten op te
nemen in de totale aankoopsom (bijv. ter vervanging van kozijnen i.v.m. dubbel glas)**;

4. starters op de koopwoningmarkt te stimuleren gebruik te maken van duurzaamheidsleningen teneinde
daarmee m.n. de bestaande woningvoorraad naar een kwalitatief hoger niveau te tillen en tevens reductie
van energiegebruik***en verduurzaming van de woning te bewerkstelligen;

5. ook woningbouwcorporaties en -stichtingen te betrekken in het streven de kwaliteit van de
bestaande huunivoningvoorraad via deze weg te verbeteren.

" De Provincie Limburg streeft naar kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad.
Naast additionele nieuwbouw zal dit voor het grootste deel moeten plaatsvinden in de bestaande
voorraad, onder meer door herstructurering. Streefgetal daarbij is dat 75% van de startersleningen
wordt ingezet bij de aankoop van bestaande woningen.** Voor dergelijke vormen van verduurzaming mag maximaal 30o/o van de lening gebruikt worden.

*** Samen met het Limburgs Energie Fonds kunnen particulieren, woningcorporaties, bedrijven en
instellingen een essentiële bijdrage leveren aan de Europese ambitie om in 2020 20% minder CO2-
uit te stoten dan in 1990,20o/o minder energie te gebruiken dan in 2005 en 20o/o van de volledige
energiebehoefte duurzaam op te wekken.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november 2014.
De griffier, De voorzitter,

lngediend door: Jos de Kunder (GL), Selami Coçkun (PvdAO, Dirk Franssen (LVR)
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Motie subsidies kleinere organisaties

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014, gezien

de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201 417511

Overuvegende dat:
1. op de raad een beroep op ondersteuning is gedaan door een aantal kleinere organisaties, te

weten: Stichting Speeltuinen Roermond, Coach4You, Stichting Wilskracht en Kinderboerderij
Donderberg;

2. dit soort kleinere organisaties met betrekkelijk geringe subsidiebedragen heel veel goed werk
doen;

Roept het college op:
de subsidiëring van deze organisaties in 2015 in elk geval te handhaven op het niveau van 2014.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

D66, LVR, CDA, GL, VVD, DS, PvdA en SPR
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Motie bereikbaarheid NS station vanuit oostelijke zijde spooremplacement

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. er bij de behandeling van de kadernota 2014 injuli 2013, een voorschot is genomen om bijna 2,5 miljoen

uit de reserve bereikbaarheid NS station te onttrekken
2. dit voornemen geeffectueerd is bij het vaststellen de begroting 2O14 in november 2013;
3. bij de behandeling van de kadernota en de begroting maar ook bij andere agendapunten in de

gemeenteraad, de LVR en collega fracties op diverse momenten gewezen hebben op het belang van de
bereikbaarheid van het NS station vanuit de oostelijke zijde van het spooremplacement;

4. in ieder geval de LVR, maar ook meerdere collega fracties voorstellen gedaan hebben om vorm te geven
aan de bereikbaarheid van het NS station vanuit de oostelijke zijde van het spooremplacement

5. er tot op heden nog geen concrete vorderingen zijn waar te nemen in dit dossier;

Van mening zijnde dat:
1. de bereikbaarheid van het NS station vanuit de oostelijke zijde van het spooremplacement een hoge

prioriteit dient te hebben bij de gemeente Roermond omdat bereikbaarheid van het NS station vanaf de
oostelijke zijde veel voordelen op vele gebieden kent;

2. het aantal sporen zeer waarschijnlijk niet op korte termijn verminderd wordt, maar de gemeente Roermond
daar niet op moeten blijven wachten;

3. het alternatief van een ingang naar perron 2 vanaf de stationstunnel niet de ideaaloplossing is;
4. er vindingrijke en slimme oplossingen mogelijk zijn om de problematiek van de hoeveelheid sporen op het

Roermondse spooremplacement "te omzeilen" en niet via een ondergrondse maar via een bovengrondse
variant welke ook flink goedkoper is;

5. er nu concrete vindingrijke en slimme oplossingen bekend zijn waarmee de realisatie van een goede
bereikbaarheid van het NS station vanaf de oostelijke zijde van het spooremplacement mogelijk is;

6. deze concrete vindingrijke en slimme oplossingen het waard zijn om een gedegen
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren;

Roept het college van B&W op om:
1. een haalbaarheidsonderzoek op te starten om een goede bereikbaarheid van het NS station vanaf de

oostelijke zijde van het spooremplacement te realiseren;
2. bij dit haalbaarheidsonderzoek het realiseren van een bovengrondse verbinding zoals bijvoorbeeld in de

vorm van een zogenaamde traverse mee genomen moet worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen (LVR), Marc Breugelmans (CDA), Chrit Achten (D66), Richard Heijmann (PvdA), Leon Coenen
(sPR). DS
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Motie flankerend beleid opnemen in op te stellen detailhandelsbeleid

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Gonstaterende dat:
1. uit de antwoorden van het college van B&W op de schriftelijke vragen omtrent de begroting, blijkt dat

flankerend beleid geen onderdeel uitmaakt van het nog op te stellen detailhandelsbeleid

Overwegende dat:
1. dit een ongewenste situatie is omdat het opnemen van flankerend beleid juist kaders schept indien er

rondom detailhandel sprake moet zijn van op te nemen flankerende maatregelen eniof flankerend beleid;
2. de gemeenteraad in het kader van haar kaderstellende taak juist nu aan zet is om dit als belangrijk

onderdeel van het nog op te stellen beleid te betitelen;

Roept het college van B&W op om:
1. flankerend beleid op te nemen als appendix in het nog op te stellen detailhandelsbeleid

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
D. Franssen (LVR), J. van Rey (LVR), B. Lickfeld (WD), M. Breugelmans (CDA), G. Julicher (DS).
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Motie gevolgen van stroomstoringen landelijk bespreekbaar maken

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,
gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. de veel voorkomende problematiek in Roermond van stroomstoringen en spanningsdipjes, in heel veel

gemeenten voorkomt;

2. bij deze problematiek niet alleen direct aanwonende burgers en/of ondernemers getroffen worden, maar

ook kwetsbare en belangrijke instellingen zoals ziekenhuizen;

3. als kwetsbare en belangrijke instellingen zoals ziekenhuizen getroffen worden door stroomstoringen en

spanningsdipjes, dit leid tot problemen bijde gevoelige apparatuur die deze instellingen hebben en in het
ergste geval zelfs kan leiden tot overlijden van patiënten;

4. deze problematiek landelijk nog onvoldoende aandacht heeft terwijl er wel onderzoeken zijn die aanleiding
geven om hier op landelijk nivo actie in te ondernemen.

Van mening zijnde dat:
1. het in het grootste belang is dat onze samenleving kan vertrouwen op een goede en betrouwbare

stroomvoorziening;

2. het in het grootste belang is dat kwetsbare en belangrijke instellingen zoals ziekenhuizen kunnen

vertrouwen op een goede en betrouwbare stroomvoorzrenrng.

Roept het college van B&W op om:
1. op de kortst mogelijke termijn deze situatie bij collega gemeenten in Limburg en de provincie Limburg

onder de aandacht te brengen;

2. als gemeente Roermond alleen en/of in gezamenlijkheid met de collega gemeenten en de provincie

Limburg deze situatie bijde VNG en de regering onder de aandacht te brengen.

en gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
LVR, CDA, GL, WD, DS, PvdA, D66 en SPR

SPR
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Motie deltaplan Rijksdiensten

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. het vertrek van Rijksdiensten en de daarbij behorende werkgelegenheid uit onze gemeente dramatisch is

van aard en omvang;

Van mening zijnde dat:
1. de financiële middelen vanuit de Provincie ten behoeve van ontwikkelingen in Midden Limburg enorm is

afgenomen;
2. anders dan aangekondigd, er nog geen plan van aanpak aan de gemeenteraad is aangeboden over

zogenoemde public affairs (voorheen was zo'n plan er wel);

Roept het college van B&W op om:
1. een zogenaamd "Deltaplan" op te stellen voor het behoud van de nog aanwezige Rijksdiensten en voor

het vestigen cq hervestiging van Rijksdiensten in onze gemeente de bestuurlijke en ambtelijke
organisatie daartoe in te richten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Jos van Rey
Jan Puper
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie Gommunicatie met inwoners

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014, gezien de
programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Overwegende dat:
1. communiceren met burgers, bedrijven en organisaties voor een gemeente erg belangrijk is;
2. in den lande op dit terrein veel wordt geëxperimenteerd met initiatieven die dicht bij de burger staan en

zodoende de kloof tussen burger en overheid kunnen verkleinen;
3. goede initiatieven op dit gebied zijn bijvoorbeeld:

a. de app BuitenBeter, waarbij klachten van burgers snel en makkelijk via smartphone of tablet bij de
gemeente kunnen worden doorgegeven (o.a. Maastricht, Sittard-Geleen, Veghel);

b. de vergunningen-app van het ministerie van VROM, o.a. in gebruik bij de gemeente Eindhoven, waarbij
burgers via smartphone of tablet gemakkelijk en snel kunnen controleren of een vergunning nodig is
voor bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een schuurtje;

4. het erg belangrijk is dat de gemeente Roermond constant in beweging blijft door aansluiting te zoeken bij
dit soort initiatieven,

Roept het college op om:
1. nieuwe ontwikkelingen voor communicatie meVdoor burgers te onderzoeken en waar mogelijk ook in te

voeren in de gemeente Roermond;
2. te beginnen met het concreet maken van het gestelde onder 1 door implementatie in Roermond van de

BuitenBeter-app en de Vergunningen-app;
3. de raad in het eerste kwartaal van 2015 te informeren over de in dit kader ondernomen actie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Bert Achten
Ben Peters
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
de hondenbelasting vaak wordt betiteld als een oneigenlijke belasting;

Overwegende dat:
1. er in enkele gemeenten in Nederland bewoners zijn die een juridische procedures hebben aangespannen

om de hondenbelasting af te schaffen;
2. het gerechtshof in Den Bosch al een uitspraak gedaan heeft hieromtrent en de hondenbelasting een

onrechtmatige belasting noemt;
3. er inmiddels gemeenten zijn die de hondenbelasting hebben afgeschaft;
4. er inmiddels een landelijke petitie is om het innen van hondenbelasting als zodanig uit de gemeentewet

(artikel 266 gemeentewet) te schrappen;

Roept het college van B&W op om:
1. te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn voor het gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting;
2. een voorkeursscenario uit te werken binnen welke termijn en met welke stappen het realistisch is om de

hondenbelasting gefaseerd af te schaffen;
3. bijde behandeling van de begroting 2016 een integraalvoorstelaan de raad aan te bieden om het

gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting in te voeren en in de meerjarenbegroting te venrverken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van l3 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dré Peters
Dirk Franssen
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie Asenray

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Gonstaterende dat:
de sociale cohesie en leefbaarheid in de kern Asenray door overheidsingrijpen zich niet normaal heeft kunnen
ontwikkelen.

Ovenaregende dat:
1. het huidige College van Burgemeester en Wethouders op dit moment nog geen actieplan heeft om

uitvoering te geven aan de zaken die benoemd staan in het vastgestelde "Dorpsontwikkelingsplan
Asenray'';

2. het "Dorpsontwikkelingsplan Asenray" is vastgesteld voor aanvang van de financiële en woningbouw
crises en dus achterhaald is.

Roept het college van B&W op:
om samen met de Provincie Limburg een revitaliseringsplan voor de kern Asenray op te stellen vóór 1 juli2015
en de Raad een voorstel hieromtrent te doen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Jos van Rey
Kadri Sogukçesme
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie niet terugkomen op besluiten terugstorting algemene reserve en financiële taakstellingen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 2O1417511

Gonstaterende dat:
1. het college van B&W de gemeenteraad heeft geïnformeerd via de memo resterende taakstellingen;
2. hetgeen in de memo is beschreven mogelijk kan leiden tot het terugdraaien van 2 unaniem genomen

raadsbesluiten, namelijk omtrent de terugstortingen in de algemene reserve naar aanleiding van de 60+-
regeling en de financiële taakstellingen uit de kerntakendiscussie;

Van mening zijnde dat:
1. er vanaf 1 januari 2015 nog zoveel onzekerheden op de gemeente Roermond afkomen dat het

terugdraaien van 2 unaniem genomen raadsbesluiten vanuit financieel oogpunt zeer onverstandig zijn;
2. de gemeente Roermond een financieel gezonde positie heeft en ook moet houden in het licht van deze

onzekerheden;
3. de financieel gezonde positie waarin de gemeente verkeerd nu niet op het spel moet worden gezet in het

licht van de genoemde onzekerheden;
4. er in 2015 en 2016 mogelijk prioriteiten komen waarbij middelen uit de reserves ingezet moeten kunnen

worden;

Roept het college van B&W op om:
"1. het voorstel om de geschetste situatie te bespreken in de klankbordgroep Planning & Control, terug te

nemen;
2. de 2 unaniem genomen raadsbesluiten omtrent de terugstortingen in de algemene reserve naar aanleiding

van de 60+-regeling en de financiële taakstellingen uit de kerntakendiscussie te respecteren en uit te
voeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen
Mohamed Derkaoui
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie aantal woningen Kaleidos

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Gonstaterende dat:
1. de gemeenteraad van Roermond op verschillende momenten de afgelopen jaren al gesproken heeft over

het aantal te bouwen woningen voor het plan Kaleidos in Melickerveld;
2. de werkgroep Melickerveld er al diverse malen bij de gemeente Roermond aangedrongen heeft om geen

woningen te bouwen;

Overwegende dat:
1. er op dit moment nog steeds verschil van inzicht bestaat tussen de gemeente Roermond, de

projectontwikkelaar en de werkgroep Melickerveld over het aantal te bouwen woningen;
2. er een goede balans moet zijn tussen het aantal te bouwen woningen en de leefbaarheid van het gebied;
3. het in het belang van alle betrokken partijen is dat er een breed gedragen definitief plan komt;

Roept het college van B&W op om:
1. voordat de plannen de vereiste procedures ingaan, het aantal woningen dat wordt opgenomen in goed

overleg tussen de gemeente Roermond, de projectontwikkelaar en de werkgroep Melickerveld te bepalen;
2. hiervoor gedegen (onafhankelijk) onderzoek te (laten) verrichten waarbij ook de financiële en juridische

consequenties worden meegenomen;
3. pas met een definitief plan te komen als er overeenstemming is tussen de onder 1 genoemde partijen over

het in de plannen op te nemen aantalwoningen;
4. e.e.a. in te passen binnen afspraken die regionaal gemaakt zijn in de regionale woonvisie

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen
Jos van Rey
Hay Hutjens
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie ongelijke tarieven bij het verkrijgen van parkeerkaarten in verschillende parkeerzones

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. de gemeente Roermond verschillende zones kent bij de gebiedsindeling vergunning parkeren;
2. er binnen de zone-indeling onderscheid gemaakt wordt in de hoeveelheid zogenaamde kraskaarten die

bewoners ten behoeve van het parkeren van bezoekers kunnen kopen;
3. er binnen de zone-indeling onderscheid gemaakt wordt in de tarieven voor het bijkopen van zogenaamde

kraskaarten ten behoeve van het parkeren voor bezoekers;
4. er hierdoor ongewenste situaties ontstaan doordat in sommige gebieden voor 10 kraskaarten € 1 1 ,- betaald

moet worden en in andere gebieden voor 100 kraskaarten € 28,- betaald moet worden

Overwegende dat:
1. dit verschil in tarieven leidt tot ongelijkheid binnen groepen inwoners van Roermond;
2. deze problematiek makkelijk op te lossen is door een eenduidig tarief voor kraskaarten te hanteren dat in

alle parkeerzones gelijk is;

Roept het college van B&W op om:
1. bij de evaluatie parkeernota de eventuele financiële consequenties voor het hanteren van een gelijk tarief

voor kraskaarten in alle parkeerzones, inzichtelijk te maken;
2. bij de evaluatie parkeernota met een voorstel te komen om een gelijk tarief voor kraskaarten in alle

parkeerzones, structureel in te voeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dré Peters
Dirk Franssen
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie Terugdringing overlast hangjeugd bij sportparken

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Overuvegende dat:
1. verschillende sportverenigingen (o.a. EMS, SVC, DES, Concordia) melden dat de parkeerplaats bij hun

sportpark wordt gebruikt door hangjongeren, met overlast -in de breedste zin van het woord- tot gevolg;
2. de gemeente dit oneigenlijke gebruik van parkeerplaatsen gedoogd, zelfs aanmoedigt, maar onvoldoende

verantwoordelijkheid neemt voor controle en toezicht;
3. de gemeente wel extra vuilnisbakken plaatst, maar deze worden nauwelijks gebruikt: veel afval

-waaronder wietzakjes- wordt gewoon op de grond gegooid met een zeer rommelige aanblik tot gevolg;
4. de achtergebleven rommel niet door de hangjongeren en niet door de gemeente wordt opgeruimd,

waardoor sportverenigingen zich genoodzaakt zien dit zelf le doen, hetgeen een extra belasting voor de
sportverenigingen betekent, die sowieso al te kampen hebben met een tekort aan vrijwilligers;

5. de sportverenigingen en de ouders van jeugdleden het uit opvoedkundig oogpunt ongewenst vinden dat
hun kinderen bij de sportclub met dit soort zaken wordt geconfronteerd;

Roept het college van B&W op om:
1. actie te ondernemen om de overlast door hangjeugd op parkeerplaatsen bij sportterreinen terug te

dringen;
2. niet eenzijdig te opereren, maar met sportverenigingen overleg te voeren over dit soort delicate

onderwerpen;
3. de commissie BS in het eerste kwartaal van 2015 te berichten over ondernomen actie en bereikte

resultaten;
4. bovenstaande problematiek te onderkennen en op te nemen in het nog op te stellen integrale

veiligheidsbeleid.

en gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dré Peters (LVR), Dirk Franssen (LVR), Bert Achten (LVR) en Ger Julicher (DS).
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Motie transparante en tijdige communicatie aan de Raad

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. vanaf de start van deze coalitie en dit college van B&W er heel veel gesproken wordt over transparantie en

openheid en dit tot speerpunt is benoemd;
2. er vanaf de start van deze coalitie en dit college van B&W al diverse situaties hebben plaatsgevonden

waarbij mediapartijen eerder geinformeerd zijn, zowel via persberichten als via 1 op 1 contacten met
mediapartijen;

3. het onder punt 2 genoemde leid tot situaties waarbij raadsleden besluiten en of voornemens eerst uit de
media moeten vernemen dat dat raadsleden hierover via een commissie- of raadsinformatiebrief over
worden geïnformeerd;

Van mening zijnde dat:
1. het in het grootste belang voor een goed functionerende gemeenteraad is dat de transparantie en

openheid begint bij het informeren van de Raad als er besluiten;
2. pas na en/of gelijktijdig met het informeren van de raad via een commissie- of raadsinformatiebrief,

mediapartijen geïnformeerd dienen te worden;

Roept het college van B&W op om:
1. het communicatieproces rondom besluiten en/of voorgenomen besluiten zodanig in te richten, dat pas na

en/of gelijktijdig met het informeren van de raad via een commissie- of raadsinformatiebrief, mediapartijen
geïnformeerd worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dré Peters
Dirk Franssen
raadslid Liberale Volkspartij Roermond
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Motie transparante en inzichtelijke financiële rapportages

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 novembe¡ 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1 . er tijdens de behandeling van de 2" bestuursrapportag e 2014 bij vragen over majeure en financieel

wezenlijke onderdelen door het college van B&W niet voldoende antwoord kon worden gegeven;
2. de nu gepresenteerde begroting en meerjarenbegroting op onderdelen -zoals bijvoorbeeld de weergave

van de bestemmingsreserves- minder transparant en inzichtelijk is waardoor de gemeenteraad haar
controlerende taak minder goed kan uitoefenen;

Van mening zijnde dat:
1. het in het grootste belang van de gemeenteraad, het college van B&W en alle inwoners van Roermond is

dat de gemeenteraad haar controlerende taak goed kan uitvoeren;
2. het in het grootste belang van de gemeenteraad, het college van B&W en alle inwoners van Roermond is

dat in financiële documenten zoals de begroting, bestuursrapportage en financiële kadernota's de
belangrijke gegevens op een transparante en inzichtelijke wijze worden gepresenteerd;

Roept het college van B&W op om:
1. bij de totstandkoming van alle financiële documenten zoals de begroting, bestuursrapportage en financiële

kadernota's de belangrijke gegevens op een transparante en inzichtelijke wijze te presenteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen
Mohamed Derkaoui

raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie detailhandelsbeleid en uitstel besluitvorming Decathlon

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. de gemeente Roermond op dit moment geen (nieuwe) nota detailhandelsbeleid heeft;
2. de gemeente Roermond op dit moment geen uitgangspunten heeft voor op te nemen flankerend beleid cq

flankerende maatregelen bij eventuele besluiten over de vestiging van nieuwe bedrijven;
3. er bij de onderhandelingen over de uitbreiding van het DOC fase 4 contractuele afspraken gemaakt zijn

omtrent het maximumpercentage van te vestigen bedrijven in de sportbranche;
4. deze contractuele afspraken gebaseerd zijn op basis van onderzoek inclusief mogelijke brancheverstoring;

Van mening zijnde dat:
1. er totdat de gemeente Roermond een (nieuwe) nota detailhandelsbeleid inclusief flankerend beleid heeft,

geen besluiten genomen moeten worden inzake de vestiging van Decathlon;

Roept het college van B&W op om:
1. totdat de gemeente Roermond een (nieuwe) door de raad vastgestelde nota detailhandelsbeleid inclusief

flankerend beleid heeft, geen besluiten te nemen inzake de vestiging van Decathlon;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Jos van Rey
Dirk Franssen
raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Amendement terug invoeren woordelijke notulen van Raadsvergaderingen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
1. het besluit om geen woordelijke raadsnotulen meer te maken een besparing van € 9000,- moet opleveren

Ovenvegende dat:
1. het schrappen van woordelijke raadsnotulen ervoor zorgt dat raadsleden hun controlerende taak minder

goed kunnen uitvoeren;
2. de raadsleden nu alleen kunnen putten uit digitale bronnen waarbij het nazoeken op specifieke zaken

lastig is;
3. het uitvoeren van de controlerende taak een van de belangrijkste taken van raadsleden is en daarbij

dienen raadsleden niet beperkt te worden;
4. de geldelijke besparing niet opweegt ten opzichte van het goed kunnen uitvoeren van de controlerende

taak van raadsleden.

Besluit om:
1. het maken van woordelijke raadsnotulen weer in te voeren en de besparing ongedaan te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van l3 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen
Raadslid Liberale Volkspartij Roermond
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Amendement terugdraaien bezuiniging op groenonderhoud

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Constaterende dat:
f . in alle wijken van Roermond de uitstraling van de stad en het woongenot van burgers wordt aangetast door

de grote overlast van onkruid;
2. het college van B&W op 30 oktober schriftelijke vragen omtrent overlast van onkruid beantwoord heeft;
3. in deze beantwoording staat de volgende passage: "in doorsnee zomers rs sprake van een periode van

droog en warm weer waarin klein ontkiemend onkruid op verhardingen vaak verdroogt. De afgelopen
zomer is echter een zeer nat en groeizaam groeiseizoen geweest waardoor het tegengesfelde
effect is opgetreden. Ontkiemend onkruid is niet verdroogd maar blijven groeien".

4. hiermee in de motivatie verwezen wordt naar natte zomers waardoor sprake is van een nat en groeizaam
groeiseizoen en dat hierdoor het onkruid harder groeit en lastiger zo niet onmogelijk te bestrijden is.

Overwegende dat:
f . in alle wijken van Roermond uitstraling van de stad en het woongenot van burgers verbeterd kan worden

door het onkruid met een hogere frequentie te bestrijden;
2. de motivatie en verwijzing naar natte zomers waardoor sprake is van een nat en groeizaam groeiseizoen,

de afgelopen jaren en ook de komende jaren vanwege klimatologische omstandigheden eerder regel dan
uitzondering zullen zijn;

3. dit voldoende motivatie is om het terugbrengen van 3 naar 2 borstelbeurten per jaar te heroverwegen.

Besluit:
1. het college op te dragen om op korte termijn een voorstel aan de raad te presenteren waarin het

terugbrengen van 3 naar 2 borstelbeurten per jaar, ongedaan wordt gemaakt;
2. de financiële gevolgen te veruverken via een begrotingswijziging voor het jaar 2015 en dit met ingang van

de begroting 2016 structureel in de meerjarenbegroting op te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november 2014

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen (LVR), Hay Hutjens (LVR) en Ger Julicher (DS)

tUR



coA

Ê"c

Pif,trfitf
OROElILIHKS

Amendement speeltuin Kitskensberg

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Gonstaterende dat:
1. de speeltuin Kitskensberg volgend jaar (in 2015) 60 jaar bestaat;
2. de speeltuin al die jaren een stabiele organisatie is;

3. een sociale functie vervult voor de inwoners van de wijk, de gehele stad Roermond en de regio;
4. de speeltuin ook een toeristische trekpleister rs.

Overuvegende dat:
1. gewerkt wordt aan het realiseren van een nieuwe waterspeelplaats waarvan de kosten

€ 180.000 bedragen;

2. voor de realisatie van de aanleg van de eerste fase de financiering de benodigde financiering
beschikbaar is;

3. voor de realisatie van de 2e en 3e fase nog financiers gezocht worden;
4. een bijdrage van de gemeente kan helpen andere financiers over de streep te trekken.

Besluit om:
een bijdrage van € 5.000,- ter beschikking te stellen als co-financiering van de 2e fase van de
waterspeelplaats, onder de voon¡vaarde dat de volledige financiering gerealiseerd is.

en gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 november
2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

LVR, CDA, GL, WD, DS, PvdA, D66 en SPR
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Amendement kinderboerderij Donderberg

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 november 20'14,

gezien de programmabegroting 201 5, raadsvoorstel 201417511

Ovenaregende dat:
1. kinderboerderij Kind en Dier al jaren een sociale functie vervult in de wijk Donderberg;
2. het bestuur van de kinderboerderij deze sociale functie verder wil uitbouwen, maar de

accommodatie daartoe ontoereikend is;

3. gevraagd is om een extra bijdrage van de gemeente om de voorziening ook de komende jaren in

stand te kunnen houden.

Besluit om:
1. een eenmalige extra bijdrage te verstrekken van € 3.500,-;
2. het college te verzoeken in overleg te treden met het bestuur over een toekomstbestendige

oplossing voor de kinderboerderij;

3. de commissie BS te informeren over de resultaten van dit overleg.

en gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van l3 november
2014.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

LVR, CDA, GL, WD, DS, PvdA, D66 en SPR
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