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Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties           
Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
 
 
Roermond 21 september 2016,  
 

Geachte excellentie, 
Geachte heer Plasterk,  
 
Op de eerste plaats willen wij u laten weten dat wij zeer verheugd zijn dat u na uw 
hartoperatie weer volledig bent hersteld en inmiddels uw werkzaamheden als Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hervat. 

De LVR-fractie is met 10 zetels vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Roermond die 
31 zetels telt. Er zijn acht partijen in de Gemeenteraad waarvan de andere zeven partijen 
de coalitie vormen. In deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
 
De burgemeester van Roermond, mevrouw Rianne Donders, heeft onlangs nogal wat 
steken laten vallen. De sfeer in de Gemeenteraad is verziekt, zoals ook te merken was 
tijdens de extra raadsvergadering van 8 september jl. die over de bestuurscultuur in 
Roermond zou moeten gaan. Mevrouw Donders is niet in staat de situatie te verbeteren. 
De partijen staan verder uit elkaar dan ooit. Reden van deze brief is dat wij als LVR van 
mening zijn dat we zonder hulp van buitenaf niet uit de impasse komen en dat is niet goed 
voor onze stad. We zijn dan ook voorstander van een coachingstraject voor burgemeester 
Donders. Hieronder gaan we verder in op de aanleiding en hoe we dat coachingstraject 
zien.  
 
Mevrouw Donders mengt zich openlijk via de media in een politieke discussie. Onze partij 
de LVR en een van onze Raadsleden, Jos van Rey, worden door haar weggezet als 
'bestuurlijke overlastgevers' enkel en alleen omdat wij ons verzetten tegen een door de 
coalitiepartijen ontketende hetze tegen Jos van Rey.  
U bent naar wij aannemen bekend met de zaak Van Rey en u weet ook dat deze zaak nog 
niet ten finale is beslecht.  
 
Jos van Rey is in 2014 door de Roermondse burger met 3010 voorkeurstemmen 
(evenveel als de Partij van de Arbeid in Roermond) gekozen en heeft derhalve conform de 
Kieswet een democratische legitimatie om de Roermondse belangen te 
vertegenwoordigen in de Gemeenteraad. De coalitiepartijen hebben in een extra belegde 
vergadering van de gemeenteraad d.d. 8 september uitgesproken dat het functioneren van 
de gemeenteraad van Roermond sterk zou verbeteren als Jos van Rey vertrekt als 
raadslid. Dit ondanks dat er geen enkele wettelijke bepaling bestaat in relatie met het niet 
onherroepelijke vonnis van de rechtbank op basis waarvan dit vertrek plaats zou moeten 
vinden. Dat de coalitie dit uitspreekt is tot daaraantoe maar de burgemeester heeft zich op 



	 	 	

Liberale Volkspartij Roermond, www.liberalevolkspartijroermond.nl 
postadres: Kapellerlaan 33 6041 JB  Roermond 

2	

verschillende momenten achter dit standpunt geschaard en verhult niet dat zij Jos van Rey 
liever uit de raad ziet vertrekken. De burgemeester kiest hiermee nadrukkelijk partij, zij 
bruuskeert hiermee de kiezer, een raadslid en de volledige LVR-fractie. Zij staat derhalve 
absoluut niet boven de partijen, iets dat een burgemeester te allen tijde zou moeten doen. 
Tevens heeft mevrouw Donders in de media aangegeven geen rol als intermediair voor 
zichzelf te zien om de situatie werkbaar te maken. Dat getuigt niet van verbindende 
kwaliteiten.  

Een goed functionerende Burgemeester is een onafhankelijk voorzitter. Door het 
uitdrukkelijk verlaten van deze onafhankelijke rol draagt zij bij aan een splijting in de 
Roermondse gemeenschap Onze burgers begrijpen het optreden en handelen van de 
burgemeester in deze zaak niet. 
 
Wij verzoeken u om hierover met haar in gesprek te gaan en erop aan te dringen dat zij 
zich voegt in de rol die een burgemeester past, namelijk die van onafhankelijk voorzitter 
van de gemeenteraad en opererend “boven de partijen”. 
 
Normaliter zouden wij ons tot de Commissaris van de Koning hebben gewend, maar 
aangezien burgemeester Donders heeft gezegd dat zij veelvuldig contact heeft gehad met 
de CDK in Limburg over haar aanpak, slaan wij deze weg over.  
 

In samenspraak met de burgemeester zou u haar een coachingstraject kunnen adviseren 
om de zichtbaar afwezige competentie van verbindend leiderschap te ontwikkelen. 
Roermond verdient immers een op alle fronten goed functionerende burgemeester. Wij 
denken als coach bijvoorbeeld aan voormalig minister en burgemeester Gerd Leers, die in 
Maastricht heeft aangetoond dat hij boven de partijen kan functioneren en zeer verbindend 
kan opereren.  

Waar politieke tegenstellingen soms zwaar bevochten worden is, en dat zult u met ons 
eens zijn, sterk en onafhankelijk leiderschap gevraagd. Persoonlijke voorkeuren, 
meningen of opvattingen dienen ter zijde te worden geschoven en mogen niet de leidraad 
vormen in de opstelling die een burgemeester kiest.  
 
Tot slot, verzoeken wij u deze brief vooral als een oprechte 'crie de coeur' te beschouwen, 
omdat de LVR er alles aan wil doen om tot normale ‘’werkomstandigheden” te komen.     
Wij schrijven deze brief ook om zelf te proberen een opening te vinden en, in het belang 
van de burgers en ondernemers in Roermond, voor de toekomst van Roermond de 
verbinding te zoeken. 
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Met de meeste hoogachting namens de LVR-fractie zien wij uw reactie gaarne tegemoet. 

 

 

 

 

Dré Peters     Dirk Franssen   Lieke van Hal 
Fractievoorzitter   Vice-fractievoorzitter  Fractiesecretaris 

 


