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Motie grootschalig parkeeronderzoek Roerdelta/LoesbleiU
Voorstad St. Jacob/Hammerveld e.o.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november
2016,

Overwegende dat:1. in de commissie Ruimte door de LVR-fractie meermaals gesproken is over de
parkeerproblematiek in het gebied Roerdelta/LoesbleikA/oorstad St. Jacob/Hammerveld
e.o.;2. ook in de toekomst nog diverse (bouw)ontwikkeling in het gebied
Roerdelta/LoesbleikA/oorstad St. Jacob/Ham merveld e.o. gepland staan ;3. de Stichting Ruimte aangeeft dat er al 2x zo veel parkeervergunningen zijn afgegeven in
de gehele binnenstad dan dat er parkeerruimte is;4. door het recent verdwijnen van een flink aantal parkeerplekken op "Loesbleik en De
Ster" in het gebied Roerdelta/Loesbleil</Voorstad St. Jacob/Hammerveld e.o., de
parkeerdruk verder is toegenomen;5. de parkeerdruk door de parkeerplekken die in de toekomst in het gebied
Roerdelta/LoesbleikA/oorstad St. Jacob/Hammerveld e.o. nog zullen verdwijnen alleen
maar verder zal toenemen;

Van mening zijnde dat:1. de diverse (bouw)ontwikkeling die in het gebied Roerdelta/LoesbleikA/oorstad St.
Jacob/Hammerveld e.o. gepland staan, moeten doorgaan maar niet voor een nog
hogere parkeerdruk mogen zorgen;2. vooral in het plangebied Roerdelta er veeljonge werkende gezinnen met kinderen
komen wonen die minimaal 2 auto's bezitten;3. er onderzocht moet worden op welke manier en met welke ingrepen de parkeerdruk in
de omgeving Roerdelta/LoesbleikA/oorstad St. Jacob/Hammerveld e.o. verlaagd kan
worden;

Roept het college op:1. een grootschalig, onafhankelijk en representatief parkeeronderzoek uit te laten voeren
voor het gebied Roerdelta/Loesblei kA/oorstad St. Jacob/Hammerveld e.o. ;2. hierbij rekening te houden met de veranderingen die de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden, de nu bestaande parkeerplekken, maar ook parkeerplekken die er in de
toekomst nog bij komen en gaan verdwijnen;3. dit onderzoek inclusief verbetervoorstellen en mogelijke oplossingen uiterlijk in maart
2017 in de commissie ruimte aan te bieden ter bespreking;

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 10 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen, Jos van Rey en Kadri Sogucesme (LVR)en L. Coenen (SPR)
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Motie personeelsbeleid en openingstijden Roerdomp

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016,

Overwegende dat:
1. afgelopen juni en september de temperaturen boven de 25 graden Celcius waren;
2. zwembad de Roerdomp strikte openingstijden voor het buitenbad hanteert buiten de

schoolvakantie;
3. de hoge temperaturen ook voor en na de schoolvakantie nog plaatsvonden;
4. het buitenbad buiten de schoolvakanties om 18.00 uur sluit;
5. de Roerdomp zelf aangaf dat dit komt door hygiëne-overwegingen en personeelstekort;

Constaterende dat:
i. de inwoners van Roermond buiten de schoolvakanties ondanks het warme weer maar zeer

beperkt gebruik konden maken van het gemeentelijke buitenbad;
2. hierdoor veel inwoners uit Roermond naar buitenbaden in omliggende dorpen zijn gegaan;
3. Roermondse inwoners hun verbazing hebben uitgesproken dat het buitenbad van de

Roerdomp al om 18.00 uur dicht was, ondanks temperaturen (ver) boven de 25 graden;

Van mening zijnde dat:
1. het gemeentelijke zwembad bij temperaturen boven de 25 graden ook buiten

schoolvakanties ruimere openingstijden zou moeten kunnen bieden;

Roept het college op:
1. met Zwembad de Roerdomp in gesprek te gaan om te bekijken hoe men een flexibeler

personeelsplanning kan opstellen zodat met een realistische reactietijd van 1 week de
openingsplanning kan worden bijgesteld c.q. verruimd als de temperaturen buiten de
geplande openingsperioden voor een periode van minimaal 3 dagen boven de 25 graden komt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 10 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Liðke van Hal (LVR), Jan Puper (LVR), Dré Peters (LVR), Dirk Franssen (LVR), Bart Lickfeld (WD),
Michiel Huurdeman (WD), Ernest Oele (WD), Leon Coenen (SPR), Richard Heijmann (PvdA)
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Motie In Roermond een alternatieve energie centrale.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november
2016, gezien de programmabegrotin g 2017 .

Overuvegende dat:
1. wereldwijd de opwarming van de aarde grote politieke en sociaal maatschappelijke

aandacht heeft;
2. daartoe een wereld klimaatconferentie is gehouden waar ook besluiten zijn genomen en

inspanningsverplichtingen zijn aangegaan;
3. de Nederlandse overheid ook doelstellingen heeft geformuleerd m.b.t. het klimaat.

Onderdeel daarvan is dat in 2020 tenminste 20o/o van de benodigde energie in onze
samenleving op duurzame wijze opgewekt dient te worden;

4. de gemeente Roermond ook klimaatdoelstellingen heeft geformuleerd voor de eigen
gemeente en haar inwoners;

5. energieopwekking geen taak van de gemeente is, doch dat de gemeente in de
voonruaardenscheppende sfeer wel medewerking kan verlenen aan het realiseren van
een particulier initiatief voor de oprichting en exploitatie van een Roermondse
alternatieve energie centrale.

6. het SML initiatieven ontwikkelt respectievelijk onderzoek doet naar mogelijke
plaatsen/locaties waar zonnepanelen geplaats/geìhstalleerd kunnen worden.

Verzoekt het College:
1. de raad te informeren over de bij de ovenrvegingen (onder 6) genoemde initiatieven c.q.

onderzoeken;
2. particulieren en het Roermondse bedrijfsleven te enthousiasmeren om in private

samenwerking rechtspersonen op te richten die realisatie en exploitatie van een
alternatieve energie centrale mogelijk maken. Hierbij voor al te denken aan een
coöperatieve rechtsvorm ;3. de raad uiterlijk in het voorjaar 2017 verslag te doen van de onder 1 en 2 geformuleerde
verzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2016

De griffier, de voorzitter,

lngediend door Jan Puper (LVR) en Leon Coenen (SPR)
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Motie zorg voor monumenten

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november
2016,

Overuvegende dat:1. er op pagina 47 van de begroting wordt aangegeven dat de belangrijkste beleidswens
in 2017 is; "middelen, monumenten zorg en archeologie €90.000';

Van mening zijnde dat:1. Roermond rijk is aan monumenten die een steeds grotere rol vervullen in onze
cultuurhistorie;2. Deze monumenten het kapitaal van onze stad vormen;3. de gemeentelijke subsidies steeds beter eigenaren en beheerders van historische
gebouwen en objecten aan weten te zetten tot het creëren van een goede staat en
toekomst voor deze waardevolle vormen van onze historie;4. er (in samenwerking met partners) gezocht moet worden naar mogelijkheden om de
Roermondse monumenten beter met het toeristische netwerk samen de binden;5. de Provincie Limburg recent 15 projecten van Provinciale subsidie voorzag, er geen
enkel project uit Roermond hierbij zat en dit gezien de status van Roermond als
monumentenstad niet bevorderlijk is;

Roept het college op:1. Tot een versnelling te komen voor het benoemen van concrete projecten ten behoeve
van restauratie/herstel van monumenten;2. ln gesprek te gaan met de Provincie Limburg om gezamenlijk tot concrete voorstellen
te komen waarbij er draagvlak is voor medefinanciering.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen, Jos van Rey,
Raadsleden Liberale Volkspartij Roermond
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Motie MBO-onderwijs Roermond

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november
2016,

Overwegende dat:
1. het Middelbaar Beroepsondenruijs van essentieel belang is voor de Roermondse

economie;

Van mening zijnde dat:
1. er zo min mogelijk schooluitval moet worden nagestreefd;
2. de LVR diverse klachten krijgt van scholieren over het MBO in Roermond;
3. scholieren waarschijnlijk niet durven te klagen bij de eigen directie;
4. scholieren / leerlingen van het MBO te lichtvaardig en soms zelfs op onjuiste gronden

geadviseerd wordt de school te verlaten;
5. deze leerlingen vervolgens in een enorm gat vallen. (Van hoger naar lager ondenrvijs

gaan is wel mogelijk, maar waar moet je heen na een onvoltooide MBO opleiding?).

Roept het college op:
1. om een meldpunt in het leven te roepen waar scholieren van het MBO terecht kunnen

met klachten;
2. een onderzoek onafhankelijk van de MBO-instellingen in te stellen naar de tevredenheid

van de MBO scholieren uit Roermond;
3. over de uitkomsten van punt I en2 uiterlijk in maart 2017 met de MBO-instellingen in

gesprek te gaan.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Ben Peters (LVR), Dirk Franssen (LVR)
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Motie subsidie Stichting Leergeld.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016.

Constaterende dat:
L het zwemonderwijs al enkele jaren niet meer onder schooltijd wordt gegeven en ook niet door

de gemeente wordt gesubsidieerd;
2. dit zwemonderwijs buitenschools plaatsvindt vanaf de leeftijd van 5 jaar;

3. de meeste ouders met hun kinderen vanaf 5 jaar naar de zwemles gaan en dit zelf betalen;

4. de gemeenteraad op L0 novembe r 2oLL een motie van Groen Links met algemene stemmen
heeft aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het leszwemmen mogelijk te maken

voor die basisschoolkinderen die via Stadspas en Participatiefonds daarvoor in aanmerking
komen;

5. inmiddels via het traject Kinderen Actief in Roermond bij de Stichting Leergeld Roermond e.o.

een aanvrage kan worden ingediend voor een bijdrage in de kosten van binnenschoolse en

buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeft¡jd van 4 tot 18 jaar;

6. ouders met een inkomen van ItO%ovan het bijstandsniveau in aanmerking komen om via

bijdragen van de Stichting Leergeld Roermond e.o. in de gelegenheid worden gesteld om hun

kind te laten leren zwemmen;
7. de kosten voor de Stichting Leergeld Roermond e.o. niet onder de subsidieregels van het

Sportfonds vallen en dus ook niet worden gesubsidieerd;
g. het aantal aanvragen toeneemt en de kosten van het zwemonderwijs voor de Stichting Leergeld

Roermond e.o. voor Roermondse kinderen voor het jaar 20L6€22.OOO bedragen;
g. de gemeente met het aannemen van de motie van 10 november 201-1- heeft uitgesproken de

kosten van buitenschools zwemonderwijs voor haar rekening te zullen nemen;

Roept het college oP:
aan de Stichting Leergeld subsidie toe te kennen ter hoogte van de kosten die de Stichting Leergeld

maakt voor het verlenen van bijdragen aan ouders van kinderen vanaf 5 jaar voor de kosten van

zwemlessen om hun kind te laten leren zwemmen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2oL6.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Wim Kemp (CDA), Leon Coenen (SPR), Chrit Achten (D66), Richard Heijmann (PvdA),

Fractie GroenLinks

CDA

Roermond

28-0
MarijCox
onthoudt zich van
stemming
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Motie actuele ontwikkelingen in duurzaamheidsvisie

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016,

Constaterende dat:
1. Nederland het ambitieuze akkoord van de klimaattop in Parijs heeft geratificeerd;
2. de gemeente Roermond de Parijs-verklaring heeft ondertekend waarin zij de o.a. volgende

doelen uitspreekt;. inzetten dat onze eigen organisatie, uiterlijk 2030, geen broeikasgassen produceert;
. de gemeente is voor 2050 klimaatneutraal;

3. in VN-verbánd nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd zijn, waarbij elke
bestuurslaag in elk land ter wereld dient mee te werken om deze doelstellingen te realiseren in

de periode 2016-2030.

Ovenaregende dat:
1. duurzaamheid één van de pijlers is onder het coalitieakkoord 2014 - 2018
2. het college van B&W momenteel een duurzaamheidsvisie opstelt;
3. afsprake-n met betrekking tot het Klimaatakkoord en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen de

komende jaren grote impact gaan hebben;
4. iedere vijflaar eên gangbare frequentie is voor het opstellen van klimaatplannen;

Spreekt uit dat:
1: gemeentelijke doelstellingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, de Parijsverklaring en de

óuur=ame 
-Ontwikkelingsdoelen 

vragen om concrete lange termijn plannen;
2. deze zaken het beste kunnen worden opgenomen in de duurzaamheidsvisie.

Roept het college oP:
1. doelstellingei met betrekking tot het Klimaatakkoord, de Parijsverklaring en Duurzame

ontwikkelingsdoelen op te nemen in de duurzaamheidsvisie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2016'

De griffier, De voorzitter,

lngediend door: Cees Moison, Jos de Kunder, Max Tollenaar en Wim Maassen (GL),
Leon Coenen (SPR), R. Heijmann (PvdA)
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Motie VN-verdrag gehandicapten

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016,

Constaterende dat:1. de Nederlandse regering het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
geratificeerd heeft en de Wet uitvoering Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap in werking treedt;2. de verplichtingen voor gemeenten zijn opgenomen in de Participatiewet, waaraan artikel 8d is
toegevoegd dat bepaald dat de raad periodiek een plan vaststelt over de wijze waarop
uitvoering gegeven gaat worden aan het VN-Verdrag;3. dit verder gaat dan het Sociaal Domein en ook grote invloed zal hebben op regels rond
openbare ruimten, verkeer en vervoer, bouwen en wonen, ondernemersbeleid, publieke
diensten et cetera;

Van mening zijnde dat:1. het opstellen van een Lokale lnclusieagenda noodzakelijk is om invulling te geven aan artikel
8d van de Participatiewet;2. de doelgroep (mensen met een beperking en hun organisaties) betrokken moet worden bij het
opstellen van het Lokale lnclusie Beleid;

Verzoekt het College:L de raad een voorstel te doen voor een Lokale lnclusie Agenda conform artikel 8d van de
Participatiewet met minimaal :- een inventarisatie van de wettelijke verplichtingen;- een inventarisatie van de huidige knelpunten in Roermond met betrekking tot

toegankelijkheid in brede zin;- concrete actiepunten om de wettelijke verplichtingen te verankeren (o.a. om huidige
knelpunten op te lossen);2. voor het opstellen van deze Lokale lnclusieagenda ervaringsdeskundigen, naar voorbeeld van

het nieuwe armoedebeleid, te consulteren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter,

lngediend door: Cees Moison, Jos de Kunder, Max Tollenaar en Wim Maassen (GL)
en Leon Coenen (SPR)



/6n tz
(n oq)

n" lnudeñ

GROENLINKS
Motie leegstand commercieel vastgoed.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016;

Constaterende dat:
f . in toenemende mate vastgoed leeg staat in Roermond;
2. de gemeente in het kader van de compacte stad samen met de provincie afstemming heeft

gezocht om te bekijken welke maatregelen de gemeente kan nemen om deze negatieve
ontwikkeling tegen te gaan;

3. instrumenten bestaan die ln den lande ingezet worden om de leegstand tegen te gaan., zoals de
leegstandsverordening en maatregelen in het kader van de OZB.

Overwegende dat:
1. door de toename van de leegstand de gemeente te maken krijgt met verminderde inkomsten uit

de OZB;
2. de OZB voor commercieel vastgoed is samengesteld uit een deel eigenaren en een deel voor de

gebruiker waarvan de hoogte jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld;
3. leegstand financieel lucratief kan zijn voor de eigenaren van panden aangezien door de

vastgoedeigenaren geen ozb gebruikersdeel behoeft te worden afgedragen.

Van mening zijnde dat;
1. meer maatregelen genomen moeten worden om de leegstand te bestrijden;
2. door gericht beleid en het inzetten van maatregelen de neerwaartse negatieve spiraal om te

buigen in positieve ontwikkelingen;
3. dit meehelpt de leefbaarheid en bewoonbaarheid van de stad te bevorderen;
4. de gemeente hierbij een meer initiërende rol kan spelen hetgeen mogelijk tot positieve

ontwikkelingen kan leiden

Verzoekt het college:
1. de raad inzicht te geven in wat de financiële consequenties van een leegstand zijn voor de

gemeente door minder opbrengst uit de OZB;
2. te onderzoeken of het mogelijk is het OZB eigenaars- en gebruikersdeel samen te voegen

oftewel het gebruikersdeel voor niet-woningen ook bij niet-gebruik van een pand door te belasten
aan de eigenaar van het betreffende pand;

3. daarbij onderscheid te maken tussen kleine ondernemers en grote vastgoed eigenaren, met als
doel de kleine ondernemers die eigenaar zijn te ontzien;

4. te onderzoeken welk overig instrumentarium of andere maatregelen in het kader van de
leegstandsverordening ingezet kunnen worden teneinde de verpaupering tegen te gaan;

5. de effecten en ervaringen van andere gemeenten die de leegstandverordening toepassen
inzichtelijk te maken en de raad te informeren of die ook voor Roermond van waarde kunnen zijn.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter,

lngediend door
Cees Moison, Max Tollenaar, Jos de Kunder en Wim Maasen (Fractie Groenlinks)
en Leon Coenen (SPR)
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Motie Fietser en voetganger in woonwijken

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016;

Constaterende dat:
f . in de verkeersafiruikkeling van nieuw te bouwen en bestaande woonwijken langzaam verkeer

(voetganger en fietser) ondergeschikt is aan de auto.

Overwegende dat:
1. het in Nederland steeds meer de standaard is om in woonwijken de auto ondergeschikt te maken

aan langzaam verkeer, deze trend zich ook in het mobiliteitsplan van Roermond lijkt voort te
zetten;

2. er het afgelopen jaar diverse bestemmingsplannen zijn aangenomen waar qua infrastructurele
inrichting langzaam verkeer nog steeds ondergeschikt is aan de auto.

Van mening zijnde dat;
1. er in initiatieven van nieuwbouwwijken en planvorming fietsers en voetgangers nog te veel een

ondergeschikte rol hebben ten opzichte van de auto;
2. bij groot onderhoud van wijken de auto nog steeds centraal staat en langzaam verkeer

ondergeschikt is;
3. er bij diverse af te bouwen wijken (Oolderveste en Roerdelta I ) blijkt dat de afwikkeling van

langzaam verkeer ondergeschikt is aan de auto.

Draagt het college op:
1. als kaderstelling mee te nemen dat initiatiefnemers planologisch fiets en wandelpaden mee

nemen in hun initiatieven, zowel binnen het initiatief alsook voor de ontsluiting;
2. in de kaderstelling aan te geven dat auto en langzaam verkeer in woonwijken gelijkwaardig zijn;
3. de gemeente bij groot onderhoud meer kijkt naar mogelijkheden om langzaam verkeer een

prominentere rol te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter

lngediend door Bart Lickfeld, Ernest Oele, Michiel Huurdeman (WD) en R. Heijmann (PvdA)
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Motie Herschikking Rioolheffing

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016;

Constaterende dat:
in Roermond de rioolheffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel, waarbij percelen met
een WOZ-waarde die tagei is dan € 40.000,- worden aangeslagen voor een verlaagd tarief (50% van
het volledige tarief).

Overwegende dat:
de huidige wijze van opleggen van rioolheffing in haar eenvoud geen recht doet aan een eerlijke
toerekening van kosten aan de inwoners van Roermond.

Van mening zijnde dat:
1 . er een éerii.¡ke en herkenbare rioolheffing dient te worden gehanteerd waarin niet uitsluitend op

basis van eigendom een heffing wordt opgelegd, maar deze ook wordt gekoppeld aan de mate
van gebruik van de riolering, bijvoorbeeld op basis van bemeterd waterverbruik;

2. de fréffing zodanig dient te worden opgelegd, dat deze niet ziet op percelen maar op logisch
verbonden eigendommen (bijv' woning + bijbehorende garagebox)

Draagt het college oP:
te onãerzoeken of de rioolrechten via een andere methodiek tot een eerlijker verdeling van lasten kan
worden gekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter

lngediend door:
Ba-rt Lickfeld, Ernest Oele, Michiel Huurdeman (WD), R. Heijmann (PvdA), D. Franssen (LVR)
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Motie Noordelijke Vestingwerken - aanleg N280

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op L0 november 2016;

Overwegende dat:
1. Roermond een aantrekkelijke gemeente is waar het goed wonen, werken, ondernemen en

recreëren is;

2. Roermond een historische stad is;

3. De historische binnenstad een van de toeristische pijlers is naast toerisme en recreatie;

Constaterende dat:
L. de vestingwerken tot de archeologieprojecten van Rura behoren en enkele jaren geleden reeds

het Heksenhuuske, onderdeel van het Cattentoren complex, opnieuw is opgebouwd;
2. in het trottoir voor de toren door middel van gekleurd plaveisel de ligging van de

oorspron kelijke toren is weergegeven;
3. momenteel de voorbereidingen plaatsvinden voor een voorontwerp-bestemmingsplan voor de

aanleg van de N280 West deelproject wegvak Roermond;
4. momenteel door de Stuurgroep N280-West de noodzakelijke vergunningen worden

aangevraagd;
5. in het kader van voorbereiding van dit voorontwerp-bestemmingsplan en bijbehorende

ve rgu n n i ngentrajecten d ive rse o nde rzoeke n wo rden ve rricht;
6. met de aanleg van de N280 West ingrijpende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, o.a. ter

hoogte van de Wilhelminasingel;
7. híerdoor ook de openbare ruimte aan de Wilhelminasingel wordt heringericht;
8. het wenselijk is de rijke geschiedenis van Roermond zoveel mogelijk te herstellen c.q. zichtbaar

te maken en zichtbaar te houden.

Roept het college op:
te onderzoeken of delen van de Noordelijke Vestingwerken beter te verbeelden zijn bij de
herinrichting van de openbare ruimte aan de Wilhelminasingel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op donderdag 1-0 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

Aangenomen
19-10
Voor: CDA 5, GL

(Lickfeld), DS 3,
PvdA 3, D66, 2,

VVD 2

VVD 1

PR1
: LVR 8,Ð=

¡4..{ !trt

lngediend door: Fractie Demokraten Swalmen, L. Coenen (SPR), Fractie GroenLínks
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CDA 5, GL

DS 3, PvdA 3,
D66 2, SPR 1

Tegen: LVR 8,
VVD 3
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GROENLINKS
Motie realiseren Burgerinitiatieven loket

De raad van Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016.

Overwegende dat:
i. de Gemeente Roermond, burgerparticipatie, meedoen, de burger in zijn kracht zetten en mensen

betrekken bij zaken die hen direct of indirect aangaan heel belangrijk vindt;
2. gemeenten 'los' moeten laten, maar niet nadat ze burgers of wijken een zetje in de goede richting

hebben gegeven;
3. het uitnodigen van bewoners om in beweging te komen soms nog erg onduidelijk is voor veel

burgers en zowel initiatief- als vraagverlegenheid een drempel vormen;
4. het doorbreken van initiatiefverlegenheid vraagt om duidelijke en gerichte mogelijkheden;
S. bewoners graag samen aan de slag willen met hun ideeën en initiatieven. Dit doen ze niet omdat

de overheid het graag wil, maar vanuit een eigen intrinsieke motivatie;
6. deze ontwikkelingen niet zozeer om een nieuwe vorm van burgerparticipatie vragen, maar om

overheidsparticipatie.

Gonstaterende dat:
1. het wijzigen van wet- en regelgeving niet nodig is om meer ruimte te creeren voor

maatschappelijke initiatieven en om burgerinitiatieven meer kans van slagen te geven;
2. burgers vaak erg goede ideeën, initiatieven en wensen kunnen aandragen die de samenleving

aantrekkelijker kunnen maken;
3. refererend aan de motie 14M22 "Vertrouwen in de burgers vraagt om lef";
4. in de nota 'Actief Burgerschap' (2015) en het 'Right to Challenge' de burger opgeroepen wordt om

te participeren en mee te denken maar vaak niet weet hoe dit in de praktijk op een juiste wijze
daadwerkelijk toe te passen;

S. communicatie met de gemeente laagdrempeliger kan, met name het zoeken van een weg in de
vele mogelijkheden van het aanbod.

Verzoekt het College:
te onderzoeken of een (digitaal) 'Burgerinitiatieven loket' is in te richten op de gemeentelijke site, waar
burgers informatie kunnen krijgen en waar ze terecht kunnen met hun initiatieven, ideeën en vragen
hierover. En waar ze begeleid worden naar het juiste startpunt voor hun initiatief , zodal de geboden
initiatieven ook kunnen worden uitgevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op donderdag 10 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

o5
t-s

ttrt

lngediend door:
Angela Sanders - Meuter (DS), Ger Julicher (DS), L. Coenen (SPR), R. Heijmann (PvdA), Fractie GL
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Voor: GL 4, DS 3,
SPR 1

egen: LVR I,
CDA 5, VVD 3,
PvdA 3, D66 2=ff^?5ffi-EN 

GROENLINKS

Motie handhaving straatreclame (uitingen/objecten) in de openbare ruimte van Roermond.

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 10 november 201-6;

Overwegende dat:

L. Roermond een aantrekkelijke gemeente is waar het goed wonen, werken en recreëren is.

2. Roermond een nota reclamebele¡d 201-0 heeft. Deze bevat uniforme regels, geldend voor
iedereen.

3. Reclame uitingen in de openbare ruimte vergunningplichtig zijn.

4. De gemeente de taak heeft om actief te toetsen of reclame uitingen conform vergunning zijn

uitgevoerd, en wildgroeite voorkomen. Ook milieuvervuiling in zichtbaarheid vervuiling is.

5. Voor het plaatsen van reclame-uit¡ngen geldt allereerst dat een direct verband bestaat tussen

de reclame-uiting en de activiteiten die ter plaatse worden ontplooid.

Constaterende dat:

1.. Meerdere reclame uitingen niet vergund zijn.
Z. Hierdoor rechtsongelijkheid ontstaat t.o.v. de ondernemers die hun reclame uitingen volgens de

regels uitvoeren.
3. Deze ondermeer de natuurlijke omgeving aantasten en kan leiden tot verkeersonveiligheid
4. Wildgroei en daarmee verloedering van de openbare ruimte door reclame uitingen moet

worden tegengehouden, en veiligheid niet in het gedrang komt.
5. Reclamebeleid - pilot straatbeeld Hamstraat - voor de binnenstad een goede aanzet is.

Roept het college op:
Tot handhaving op, en verwijdering van, reclameuitingen (spandoeken/objecten) in de openbare
ruimte die niet vergund zijn en strijdig zijn met het Reclamebeleid 201-0, ook in het buitengebied of
andere kernen en niet alleen in de binnenstad.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op donderdag 10 november 2016

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Bert Ramakers (DS), GerJulicher (DS), Fractie Groenlinks, Leon Coenen (SPR)
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Motie Kapellerlaan

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016;

Constaterende dat:
ln de begroting wordt gesproken over
o afwaardering van de Kapellerlaan van een 50km weg tot een 30km weg;
o reconstructie van de Kapellerlaan;
o vervanging van bomen op de Kapellerlaan.

Overwegende dat:
1. de Kapellerlaan in of rond 2000 volledig opnieuw is ingericht;
2. hierbij is gekozen voor een structuur met vrij liggende fietspaden;
3. deze structuur de verkeersveiligheid ter plaatse ten goede komt;
4. een 30km weg normaal gesproken geen vrij liggende fietspaden kent, maar verkeer hier

gemengd gebruik maakt van de rijbaan;
5. er wel onderhoud nodig is aan (een deel van) de riolering onder de Kapellerlaan;
6. fietsers veilig en comfortabel moeten kunnen fietsen.

Van mening zijnde dat;
1. de huidige structuur van de Kapellerlaan prima voldoet;
2. vrij liggende fietspaden en lanenstructuur op deze weg te prefereren zijn boven het gemengd

gebruik van de rijbaan;
3. onderhoud aan de riolering niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot een volledige herinrichting

van de Kapellerlaan om te voldoen aan alle eisen van een 30km weg;
4. de bestaande fietspaden door hun structuur van stoeptegels mogelijk meer last hebben van

wortelgroei dan het geval zou zijn indien sprake was van geasfalteerde fietspaden.

Draagt het college op:
1. in de voorbereidingen van de werkzaamheden op de Kapellerlaan de huidige structuur van de

weg als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe situatie;
2. eventuele verkeerskundige aanpassingen in breder perspectief in het op te stellen GWP en bij

besluitvorming over het GVVP terug te laten komen alvorens hierover te besluiten'
3. bestaande bomen slechts dan te vervangen indien er sprake is van gevaarlijke sitüaties, en/of

situaties waarbij de bomen moeten wijken voor het noodzakelijke onderhoud aan de riolering;
4. te onderzoeken of bestaande fietspaden comfortabeler en minder gevoelig voor wortelgroei zijn

door het vervangen van de stoeptegels door asfalt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter

lngediend door: R. Heijmann (PvdA), W. Dekker (D66), M. Huurdeman (WD), D. Franssen (LVR),
L. Coenen (SPR), G. Julicher (DS), Fractie GL

D66
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15-14
CDA 5, GL

4, PvdA 3, D66 2,
SPR 1

Tegen: LVR 8,
VVD 3, DS 3

Motie Arbeidsmarkt en onderwijs gericht op de Maakindustrie

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016;

Constaterende dat:
1. de maakindustrie na de zorg de grootste werkgever in Roermond is;
2. deze maakindustrie behoefte heeft aan goed, gekwalificeerd technisch personeel;
3. er landelijk een groeiend tekort is aan technisch personeel;
4. jongeren steeds minder vaak kiezen voor een functie in de techniek;
5. er tevens sprake is van een groeiende kloof tussen de kennis en vaardigheden waarnaar de

markt op zoek is en de kennis en vaardigheden die door sollicitanten worden aangeboden;
6. veel specifieke technische kennis en ervaring aanwezig is bij oudere werknemers en

gepensioneerden die ingezet kan worden voor het opleiden van jongeren in de techniek.

Overwegende dat:
1. ook de maakindustrie in Roermond hier in toenemende mate last van heeft;
2. dit op termijn kan betekenen dat Roermond minder interessant wordt als vestigingsplaats voor

Maakindustrie;
3. veel bedrijven, opleidingen en toeleveranciers als o.a. uitzendbureaus bezig zijn met initiatieven

om opleidingstrajecten aan te bieden maar deze deze initiatieven versnipperd worden ontwikkeld
en veel van deze inspanningen slechts in beperkte mate effect blijken te sorteren.

Van mening zijnde dat;
1. dit een ongewenste ontwikkeling is, die schadelijk kan zijn voor de economie van en de

werkgelegenheid in onze stad;
2. hier een kans ligt om door gericht beleid mensen te interesseren voor een technische functie;
3. hiermee een win-win situatie kan worden gecreëerd voor zowel werkgevers, werkzoekenden als

onderwijsinstanties;
4. de Gemeente in deze een regierol zou moeten vervullen, waar mogelijk in overleg met de

arbeidsmarkregio.

Verzoekt het college:
f . in overleg te treden met werkgevers in de Maakindustrie en onderwijsorganisaties in Roermond;
2. een actieplan te ontwikkelen op welke wijze het aanwezige (onbenutte) potentieel van de

arbeidsmarkt kan worden omgevormd en ingezet om de toekomstige tekorten aan gekwalificeerd
technisch personeel te bestrijden;

3. de mogelijkheden te onderzoeken om oudere werknemers en gepensioneerden met veel
specifieke technische ervaring in het bedrijfsleven in te zetten als tussenschakel tussen
onderwijs en bedrijfsleven;

4. tevens te onderzoeken welke tekortberoepen er nog meer bestaan en naast het gevraagde voor
technisch personeel hier op een vergelijkbare manier aandacht aan te geven;

5. samen met de arbeidsmarktregio een centrale plaats in te richten waar inzicht gegeven wordt in
alle tekortfuncties en (om- en bij-)scholingsmogelijkheden, en waar ieder zich ook kan melden
voor een dergelijke instroom in het tekortberoep;

6. een raadsvoorstel voor te bereiden van dit actieplan indachtig de triple helix gedachte;
7. dit actieplan en raadsvoorstel uiterlijk einde kwartaal2 - 2017 aan de raad aan te bieden voor

behandeling en beslu itvorm ing.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter

D66

lngediend door: R. Heijmann (PvdA), Fractie GL, C. Achten (D66), W. Kemp (CDA), L. Coenen (SPR)
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Motie inclusieve samenleving

De raad van de gemeente Roermond bijeen op donderdag 10 november 2016.

Constaterende dat:1. de Eerste Kamer het VN Verdrag inzake de Rechten van de personen met een handicap
heeft geratificeerd,

2. op 1 januari 2017 de invoeringswet hiervan in werking treedt,3. de ambitie van het Verdrag en van de Wet een 'inclusieve samenleving is,4. 'inclusieve samenleving'wil zeggen dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan
deelnemen aan de maatschappij,5. dit ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talent of beperking mogelijk
moet zijn,

6. belangrijke begrippen daarbijzijn: non-discriminatie, participatie, gelijke kansen,
toegankelijkheid, emancipatie, respect voor de persoon lijke autonom ie,7. hoe meer aandacht we besteden aan het tegengaan van uitsluiting van mensen, hoe
beter het gaat met onze samenleving.

Overwegende dat:
1. wij in Roermond de 'inclusieve samenleving' stap voor stap willen venrvezenlijken,2. dit vraagt om een brede inzet vanuit veel maatschappelijke partijen en op veel

beleidsdomeinen van de lokale overheid,3. de belangrijkste beoogde opbrengst van inclusieve beleidsvorming is betere participatie,
grotere kansen van individuen en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen,4. de inclusieve benadering ook leidt tot een efficiënte inzet van publieke middelen;
inclusief beleid zet namelijk in op preventie en voorkomt repareren achteraf door de
gemeente,

5. 'inclusief werken' bovendien inhoudt integrale beleidsvorming; inclusief beleid is een
goede stimulans om vanuit verschillende domeinen met elkaar samen te werken.

Roept het College op:1. de 'lnclusieve samenleving' tot één van de uitgangspunten te maken van het algemeen
beleid van de gemeente Roermond,2. 'inclusieve samenleving' in de toekomst in de begroting op te nemen,3. op voorhand aan de raad aan te geven hoe, wanneer en op welke wijze dit vorm zal
krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag

de griffier, de voorzitter,

lngediend door Chrit Achten (D66). Marij Cox en Marc Breugelmans (CDA), Leon Coenen
(SPR), Richard Heijmann (PvdA)

D66 CDA
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Motie Huis van Morgen

De Raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016,

Constaterende dat:
1. langer thuis blijven wonen onderdeel is van de participatiemaatschappij;
2. langer thuis blijven wonen een wens is van veel senioren en mensen met een beperking;
3. langer thuis blijven wonen een wens is van de overheid;
4. langer thuis blijven wonen naast de vele voordelen ook risico's met zich meebrengt

(vereenzaming, veiligheid, toegankelijkheid);
5. deze doelgroepen grote behoefte hebben aan praktische informatie over langer en veiliger thuis

blijven wonen;
6. het Huis van Morgen in veel steden een groot succes is, zoals in Groningen en Peel en Maas.

Overwegende dat:
1 . het College in december 2014 op art. 43 vragen over het Huis van Morgen heeft aangegeven dat

een afirueging wordt gemaakt of dit project een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de
hierboven genoemde ontwikkelingen en of er voldoende samenwerkingspartners een bijdrage
willen leveren;

2. veel gedaan kan worden aan het veiliger en leefbaarder maken van wonen voor senioren en
mensen met een handicap;

3. dit vooral kan door het invoeren van technologische hulpmiddelen en eenvoudige aanpassingen;
4. het Huis van Morgen een ideale plek is om deze ideeën en middelen op een gemakkelijke

manier en laagdrempelig toegankelijk te maken voor belangstellenden;
5. het Huis van Morgen een ideale plek is voor het volgen van innovatieve ontwikkelingen op dit

gebied;
6. het Huis van Morgen een ideale plek is waar gemeente(n), woningcorporaties, zorginstellingen,

maatschappelijke instellingen, ondenvijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten;
7. het huis van Morgen een ideale mogelijkheid is voor het creëren van stageplekken en het geven

van instructie.

Draagt het College op:
1. een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van het inrichten van het Huis van Morgen en

hierbij alle hierboven genoemde partners in te schakelen;
2. de raad te berichten over de uitkomsten van het onder 1 bedoelde onderzoek.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door Chrit Achten (D66 Roermond), Leon Coenen (SPR), Marij Cox en Marc Breugelmans
(CDA), R. Heijmann (PvdA), G. Julicher (DS), B. Lickfeld (WD), J. Puper (LVR), Fractie GL

D66 CDA
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Motie Vol kshu isvesti ng : sociale h uu rwoningen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016, gezien
de programmabegroting 201 7,

Overuvegende dat:
f . in het BBSH (besluit Beheer Sociale Huursector) de verhouding tussen gemeente en

woningcorporatie is geregeld;
2. de kaders voor deze verhouding tussen gemeente en woningcorporatie voornamelijk bestaan uit

een integrale woonvisie en prestatieafspraken;
3. de prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente bepalen welke aantallen sociale

huuruvoningen in een bepaald tijdbestek worden gerealiseerd;
4. de opstelling van het uitvoeringsprogramma prestatieafspraken 2016 is enerzijds de laatste

jaarschijf van het programma 2013-2017 en de afspraken uit 2013 en anderzijds opgesteld in het
kader van de nieuwe Woningwet, d.w.z. op basis van biedingen van de woningcorporaties en
overleg met de huurdersbelangenorganisaties.

Constaterende dat:
1. huurders van sociale woningbouw de laatste jaren getroffen worden met jaarlijks onevenredige

huurverhogingen van 4o/o lot 6,5 o/oi

2. de verwachtingen dat deze huurverhogingen ook de komende jaren nog zullen doorgaan;
3. uit onderzoeken blijkt dat vooral alleenstaanden, een/twee oudergezinnen met lage inkomens

worden getroffen door deze huurverhogingen;
4. juist deze kwetsbare groepen een veel te hoge woonquote hebben ( verhouding inkomen versus

woonlasten) waardoor veel huurders in financiële problemen komen of dreigen te komen;
5. een huurwoning voor deze groepen mensen alleen te bereiken is via de sociale volkshuisvesting

(woningcorporatie);
6. voor zittende huurders en nieuwe huurders voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar

moeten blijven.

Roept het college op:
1. onderzoek te verrichten naar de beschikbaarheid van sociale woningen in Roermond voor deze

doelgroepen;
2. in overleg met Roermondse woningcorporaties tot afspraken te komen over de beschikbaarheid

van voldoende betaalbare huurwoningen voor deze doelgroep;
3. vooralsnog de kernvoorraad niet laat slinken door verkoop of sloop;
4. inzicht te bieden in de onderhandelingen dienaangaande tot nu toe en gespecificeerd en

onderbouwd aan te geven welke woningen op basis van welke behoeften (sociaal, laag en middel
dure) in de komende jaren gebouwd gaan worden;

5. geschillen tussen gemeente en woningcorporaties aan te geven.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2016

De griffier, De voorzitter,

GROENLINKS @ l^*t¡ Y^N o¡ Ars¡ro

Veruvorpen
11-18

GL 4, DS 3,
PvdA 3, SPR 1

Tegen: LVR 8,
CDA 5, VVD 3,
D66 2

lngediend door: Leon Coenen (SPR), Fractie GL, R. Heijmann (PvdA)
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GROENLINKS -3
LVR 8,

CDA 5, GL 4,
VVD 3, PvdA 3,
D66 2, SPR 1

Tegen: DS 3
Motie minimumloon voor l8 jaar en ouder

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016,

Overwegende dat:
1. een werknemer van 23 jaar en ouder bij een 4O-urige werkweek recht heeft op het minimumloon

van € 8,70 bruto per uur terwijl een collega van l8 die precies hetzelfde werk doet wordt
genoegen moet nemen met minder dan de helft, namelijk € 3,95;

2. een 18 jarige die fulltime werkt voor jeugdloon daar slechts € 686 mee verdient en daarmee
zo'n€ 300 onder de armoede grens uitkomt;

3. jongeren van 18 - 23 wel vaak geconfronteerd worden met volledige vaste lasten;
4. het kabinet voor 2017 de leeftijdsgrens van het jeugdloon verlaagt van 23 naar 21 jaar;
5. ook wordt het loon voor 18, 19 en 2O-jarigen omhoog getrokken;
6. dan nog vele jonge Roermondenaren geraakt worden door het feit dat zij voor half loon heel werk

doen in de fabrieken, kantoren en horeca;
7. werkende jongeren zich hebben georganiseerd onder de naam Young and United en hier

tegen in verzet zijn gekomen;

Van mening zijnde dat:
1. het onacceptabel is dat iemand die (fulltime) werkt in armoede moet leven;
2. "Gelijk loon voor gelijk werk" een goed uitgangspunt is voor alle werknemers;
3. er nu moet worden doorgepakt en jongeren tussen de 18 - 21 zo snel mogelijk recht moeten

krijgen op het reguliere minimumloon;
4. op deze manier de inkomenspositie van jongeren structureel verbeterd wordt.

Draagt het college op:
om jongeren die werken voor de gemeente Roermond (in dienst, of via uitzendorganisaties,
payroll of andere inleenconstructies) minimumloon in plaats van jeugdloon te betalen en de financiële
gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2017.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 10 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door: Leon Coenen (SPR), Richard Heijmann (PvdA), Lieke van Hal (LVR), Chrit Achten
(D66), B. Lickfeld (VVD), Fractie GroenLinks.

D66
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Motie Mensen maken de stad

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016, gezien de
programmabegroting 201 7,

0verwegende dat:
1. we onder de nieuwe Omgevingswet gaan naar minder regels, gebiedsontwikkeling op basis van

initiatieven uit de markt, de overheid die zich beperkt tot het stellen van kaders. Van 'nee, mits" naar "ja,
tenzij";

2. het vertrekpunt van de Omgevingswet is vertrouwen. Vertrouwen is er niet zo maar, daar moet je wat
voor doen. Vertrouwen moet je bouwen;

3. de gemeente Zwolle onder andere al vroegtijdig burgerparticipatie heeft uitgeprobeerd onder de
Omgevingswet;

4. onlangs een sessie Raad op Zaterdag heeft plaatsgevonden in Zwolle, waarin o.a. aandacht is
gegeven aan de mogelijkheden die de Raad (en de burgers/ondernemers) heeft met de Omgevingswet.
Een sessie in Zuid Nederland is voor de Raad aanstaande;

5. geen inspraak, maar beginspraak of interactief werken met de burger is geintroduceerd in de
uitvoering van de ruimtelijke ordeníng. Van zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan naar zienswijze
op het voornemen om een bestemmingsplan te wijzigen (het Besluit Ruimtelijke Ordening maakt dit
mogelijk);

6. we ervaring hebben opgedaan met de nieuwe Toekomstvisie en tevreden zijn met de inbreng van en
goeie ideeën en suggesties van de usual ssupects, maar vooral ook van de bewoners en ondernemers
van onze stad.

Verzoekt het College:
1. een grondhouding in te laten nemen bij de totstandkoming van nieuw beleid of bij de concrete

uitvoering van plannen waaruit blijkt, dat er vroegtijdig geluisterd wordt naar initiatieven en suggesties
en de zorgen, en dat maximaal draagvlak wordt nagestreefd en beleid wordt aangepast;

2. in de verschillende (beleids)processen, waarin bewoners en ondernemers in hun woon en leefwereld
betrokken zijn, te handelen op basis van vertrouwen en niet blijft hangen in oude systemen en
bureaucratie;

3. een voorstel voor de raad voor te bereiden waarbij de inspraakverordening WRO wordt gewijzigd in die
zin dat reeds bij de eerste bekendmaking van een initiatief de Raad en de bewoners meteen worden
geinformeerd hierover;

4. in de ambtelijke organisatie en bij het strategisch personeelsbeleid nadrukkelijk in te zetten op
gewenste competenties als regievoeren, luisteren en bemiddelen (klantgerichtheid dus) benodigd om
interactief te kunnen werken. Niet perse kiezen voor "zo doen we het nu altijd", maar open staan voor
nieuwe inzichten. Geef bewegingsruimte en doe niet aan symboolpolitiek;

5. de wijze van communiceren (in/extern) te professionaliseren en minder afhankelijk te maken van
derden. (geldt ook voor de Raad)

Roept de Raad op:
Een bezoek te brengen aan de gemeente Zwolle om de aldaar opgedane kennis en ervaringen mee te
nemen voor wat betreft de mogelijkheden en uitwerking van de Omgevingswet en om te leren wat de
samenspraak (van meet af aan), beginspraak eigenlijk, betekent voor het beleid (kaderstelling) op
verschillende vlakken (RO, communicatie en burgerparticipatie).
Het voorbeeld van bijvoorbeeld DOP Swalmen en de actieve buurtvereniging in het dossier en plan Yageo
voor ogen te houden

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2016.

de griffier,
lngediend door: Leon Coenen, SPR

Venarorpen
10-19
Voor: GL 4, DS 3,
PvdA 2, SPR 1

Tegen: LVR 8,
CDA 5, VVD 3,
PvdA 1 (Coskun),
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de voorzitter,


