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betreffende Artikel 43-vragen inzake buitenlandse reis wethouder Waajen

Geachte heer Franssen,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
buitenlandse reis van wethouder Waajen delen wij u het volgende mede.

ln de op 27 iuni 2013 door de gemeenteraad vastgestelde "Gedragscode voor politieke ambtsdragers
van de gemeente Roermond 2013" wordt geconstateerd dat er sprake is van een toenemende
internationalisering van de Nederlandse samenleving en dat dit consequenties heeft voor burgers,
bedrijven en overheid. Ook in gemeenten is een intensivering waarneembaar van contacten met
overheden, bedrijven en instellingen in het buitenland wordt in de gedragscode vastgesteld en tevens
door ons college geconstateerd als het gaat om de relatie met Chinese overheden,
overheidsinstellingen en Chinese bedrijven. Om redenen zoals aangegeven in onze
raadsinformatiebrief van 4 november 2015 hebben wij ingestemd met een buitenlandse reis van de
wethouder Economische Zaken naar China.

De "Gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Roermond 2013" schrijft voor dat het
college van burgemeester en wethouders steeds expliciet een beslissing neemt over een eventuele
buitenlandse reizen van bestuurders en dat daarvan melding wordt gedaan aan de gemeenteraad.
Met ons besluit van 20 oktober 2015 hebben wij ingestemd met de deelname van de wethouder
Economische Zaken (met ambtelijke ondersteuning) aan de reis van de Commissaris van de Koning
naar China.

Met de raadsinformatiebrief van 4 november 2015 hebben wij conform genoemde regeling uw raad
geïnformeerd over ons besluit en tevens zal, zoals in de raadsinformatiebrief opgenomen, via een
commissienotitie verslag worden gedaan van de reis. ln de commissienotitie zal meer concreet
worden ingegaan op de reis en het programma waaraan de wethouder concreet heeft deelgenomen,
de informatie die is opgedaan, de gemaakte kosten en de contacten die zijn gelegd. Op het merendeel
van uw vragen zult u in de commissienotitie een antwoord kunnen vinden.
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Op uw vragen, die onzes inziens een antwoord behoeven voordat de commissienotitie aan de

raadscommissie wordt aangeboden gaan wij hierbij nader in. De vragen 3 tot en met 16 (inclusief de

later toegevoegde vraag 13a) behoeven gelet op bovenstaande, daarmee nu geen beantwoording.

Vraag I Wat wordt concreet bedoeld met "ter versterking van de Limburgse lobby en
behartiging van de Limburgse handels- en investeringsbelangen".
De ontwikkeling van de Chinese economie, de economische ontwikkeling van de

groeiende Chinese middenklasse en de toename van Chinese investeringen in het
buitenland biedt kansen. We merken dat in onze stad iedere dag. Daarwaar het
aantal Chinezen dat onze stad bezoekt een aantaljaren geleden nog niet
noemenswaardig was, is dit aantal de afgelopen jaren gigantisch gegroeid. Daar
komt bij dat de mogelijkheden voor buitenlandse bedrijven om in China zaken te

doen ook is vereenvoudigd. Een intensieve overheidsrelatie is in de Chinese
economie echter cruciaal voor succesvol zakendoen. De provincie Limburg erkent
dat door middel van actieve economische diplomatie, lobby en belangenbehartiging.
het zakendoen in en met China actief gefaciliteerd en ondersteund kan worden. De

afgelopen jaren zijn wij in dat kader ook al diverse keren samen opgetrokken met de
provincie Limburg aangezien Chinese ondernemers en aan de overheid
gerelateerde instellingen, belangstelling tonen voor onze voorztentngen, onze
bedrijven en de investeringsmogelijkheden in onze stad.

Antwoord

Vraag 2

Antwoord

Vraag 17

Antwoord

Vraag 18

Antwoord

Wat zijn n.a.v. punt I de belangen voor Roermond?

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de beantwoording van
vraag 1.

Hoe dient de passage "De reis zal plaatsvinden van vrijdagavond 6 november
a.s. tot donderdagochtend 12 november a.s." te worden uitgelegd?
De wethouder vertrekt op vrijdagavond (6 november) per vliegtuig naar China en

zal, onvoorziene omstandigheden daargelaten, de ochtend van 12 november rond

6:30 uur op Schiphol landen. Omdat de provinciale delegatie uit meerdere personen

bestaat organiseert de provincie Limburg vervoer vanaf Schiphol naar Limburg. Wij
verwachten dat de wethouder daarmee tijdig in Roermond zal arriveren en op de
gebruikelijke wijze bij de begrotingsbehandeling aanwezig zalz¡n.

ls wethouder Waaijen aanwezig bij de Raadsvergadering op 12 november die
betitelt wordt als belangrijkste politieke debat van het jaar vanwege het
agendapunt begrotlng 2016, maar waar ook "Winterbreak 2014 en
Winterevenement 2015" op de agenda staat?
U mag er op voorhand van uitgaan dat wethouder Waajen de raadsvergadering zal
bijwonen als in de aan u toegezonden raadsinformatiebrief ter zake geen

andersluidende informatie is opgenomen. Voor de verdere beantwoording van deze
vraag verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 17.
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Vraag 19

Antwoord

Vraag 20

Antwoord

Vraag 21

Antwoord

Yraag 22

Antwoord.

Vraag 23

Antwoord

Vraag 24

Antwoord.

Vraag 25

Zo ja, hoe laat is zij op 12 november aanwezig in de Roermondse Raadzaal?

Voor de beantwoording van deze vraag veruvijzen wij naar de beantwoording van

vraag 17.

Zo ia, welke garanties zt¡n er gelet op de vele reisuren en vele
afhankelijkheden van luchtvervoer, openbaar vervoer en/of eigen vervoer?
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de beantwoording van
vraag 17.

Zo ja, wanneer en hoe bereid wethouder Waaijen zich voor op de
agendapu nten "beg roti ngsbehandelin g 201 6" en "Winterb reak 201 4 en
Winterevenement 2015"? Dit om te bewerkstelligen dat er ook gedebatteerd
wordt en niet dat er nergens een reactie op komt.

U mag erop vertrouwen dat elke wethouder goed voorbereid deelneemt aan
vergaderingen van de gemeenteraad. Voor de verdere beantwoording van deze
vraag verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 17.

Zo nee, waarom vind het College van B&W het goed dat een bestuurder
afwezig is op het belangrijkste politieke debat van het jaar en vind het College
van B&W deze reis belangrijker?

Onder verwijzing naar bovenstaande beantwoording is deze vraag niet van
toepassing.

Zo nee, dan vezoek ik u via deze weg om het agendapunt begroting 2016 van
de agenda voor 12 november te schrappen en in plaats daarvan een nieuw
agendapunt op te nemen om over deze ontstane en dus actuele situatie te
kunnen spreken, zodat de gehele Raad over deze ontstane situatie een debat
kan voeren,
Onder verwijzing naar bovenstaande beantwoording is deze vraag niet van
toepassing.

Zo nee, is deze reis die beter last minute trip genoemd kan worden bewust zo
gepland zodat wethouder Waaijen niet aanwezig KAN zijn op 12 november bij
het agendapunt "Winterbreak 2014 en Winterevenement 2015"?
Onder venruijzing naar bovenstaande beantwoording is deze vraag niet van
toepassing.

Zo nee, hoe ziet het Gollege van B&W het dan voor zich hoe het door het
Presidium voor 12 november geaccordeerde agendapunt "Winterbreak 2014
en Winterevenement 2015" behandelt wordt?
Onder verwijzing naar bovenstaande beantwoording is deze vraag niet van
toepassing.

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

Burgemeester
De secretaris,

mr Th.L. Geraedts

en wethouders van ond,

De
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J. e Leest


