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betreffende Artikel 43-vragen inzake Rechtbank Limburg

Geachte heer Peters, geachte heer Franssen, geachte heer Puper,

Ter beantwoording van de door u op I september 2015 gestelde vragen op grond van artikel 43 van
het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad
met betrekking tot Rechtbank Limburg, hebben wij u op 2 oktober 2015 een tussenbericht gezonden.
ln onze brief van genoemde datum hebben wij u medegedeeld dat wij uw vragen na definitieve
besluitvorming door de Raad voor de Rechtspraak beantwoorden.
Zoals bij u bekend heeft de Raad voor de Rechtspraak op 30 november jl. besloten om de
huisvestingsparagraaf van het Meerjarenplan voor de Rechtspraak te herschrijven, waarbij als
uitgangspunt geldt dat het aanbod van rechtszaken in de 7 vestigingen (Almelo, Assen, Dordrecht,
Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad) gehandhaafd blUft. Dit besluit is genomen naar aanleiding
van een door de Tweede Kamer breed ondersteunde motie die de regering oproept in de
Voorjaarsnota2016 voldoende middelen vrijte maken om de genoemde 7 vestigingen volwaardig
open te houden, zonder daarbij leegstand te financreren.
Uit bovenstaande kunt u afleiden dat nog steeds geen sprake is van definitieve besluitvorming door de
Raad voor de Rechtspraak. Uw brief van I september 2015 kunnen wij en zullen wij vooruitlopend
hierop nu beantwoorden, waarbij wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mededelen.

lnleidinq
Vanmiddag liet de Raad voor de Rechtspraak weten dat het besluit over het meerjarenplan van
de rechtspraak enkele weken is opgeschoven, namelijk tot 28 september a.s. Eerst leek het
erop dat de keuze als vestigingsplaats van de Rechtbank Limburg op Roermond zou vallen.
Vanwege een sterke Zuid-Limburgse lobby lijkt het er nu op alsof deze keuze ter discussie
komt te staan waardoor ook Maastricht weer kansen ruikt.

Tijdens het overleg dat de burgemeester op donderdag 3 september jl. had met leden van raad
en college werd medegedeeld dat de collega-burgemeesters van de gemeenten in Midden-
Limburg hun steun hadden uitgesproken voor Roermond. Wanneer dit in een brief zou moeten
worden vastgelegd, zouden deze burgemeesters daartoe bereid zijn. Een dergelijke brief
hebben wij echter niet gezien.
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Nu de besluitvorming van de Raad voor de Rechtspraak is uitgesteld tot 28 september a.s. zal
Zuid-Limburg zijn lobby onverminderd voortzetten. De LVR is van mening dat Roermond dat
ook moet doen. Echter niet alleen, maar samen met de 14 andere gemeenten in Noord- en

Midden-Limburg.

Vraag 1

Antwoord

Vraag2.

Antwoord

Vraag 3.

Antwoord

ls uw college bereid de lobby vanuit Roermond én Midden-Limburg de

komende weken te intensiveren?
Dat is gebeurd.

Welk initiatief of overleg wordt er opgestart om ook in SMl-verband
(opvolging GOML) nog iets te ondernemen?
Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag
3.

Gaat een brief van de 15 burgemeesters uit Noord- en Midden-Limburg
onderdeel uitmaken van deze geihtensiveerde lobby?
Op 29 september 2015 heeft burgemeester Scholten van Venlo, namens de

burgemeesters van de gemeenten in Noord- en Midden Limburg een brief
gezonden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie;

dit met het oog op de hoorzitting van de vaste Kamercommissie op I oktober 2015
Deze brief is met steun van de burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg

verzonden.

Een kopie deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden

r en wethouders van Roermond,

De burgemeester,

mr J.Th.L. Geraedts
)

de Leest


