
CDÃ

I
?

fro\
(to t)

LIBERATE
VOLKSPARTIJ
ROERTI'IOIID

Amendement Orgel Kathedraal

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag13 juli2O17,
gezien het Raadsvoorstel resultaatsbestemming jaarrekening 201 6,

Overwegende dat:
- de Kathedraal naast een religieuze functie ook een belangrijke publieke, maatschappelijke en

cultuurhistorische functie vervult, die van lokaal en provinciaal belang wordt geacht;
- het orgel van de Kathedraal aan vervanging toe is en hier in totaal € 750.000 voor nodig is

waarvan inmiddels al € 450.000 is ingezameld;
- de Kathedraal als centrum voor (kerk)muziek kan worden ingezet voor het geven van concerten in

de toekomst (zoals bijv. eerder op 25 juni 2017 Sinfonica Cathedrale: optreden Philharmonisch
Orkest Zuid)

- orgel-bouw-vakmanschap behouden blijft binnen de Provincie Limburg
- Provinciale Staten van Limburg reeds een besluit hebben genomen over een financiële bijdrage

van € 100.000

Besluit:
- Om een financiële bijdrage van € 100.000 voor het nieuwe orgelvan de Kathedraalbeschikbaar

te stellen en deze bijdrage ten laste van het jaarrekeningresultaat 2016 te laten komen.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen (LVR), M. Breugelmans (CDA).

Amendement orgel Kathedraal (LVR, CDA) € 100.000 t.l.v. alg. res.
Besluit raad: aangenomen 20 stemmen voor en l0 tegen.
Voor: LVR I, CDA 5, WD 3, PvdA 2, DENK 1

Tegen: GL 4, DS 3, D66 2, SPR 1 .



Amendement resultaatbestemming 201ô
Besluit raad: aangenomen 16 stemmen voor en l4 tegen.
Voor: LVR 9, PvdA 2, D66 2, DS 1 (Ramakers), SpR 1, DENK 1
Tegen: CDA 5, cL 4, WD 3, DS 2 (Juticher, San ders)
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Amendement Resultaatbestemming jaarrekening 201 6

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

Gonstaterende dat:
- De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 2.397.000,-- Het financiële saldo van de jaarrekening is toegevoegd aan de Algemene Reserve- Het college heeft verzocht om een deel van deze gelden te bestemmen voor specifieke

doeleinden
- Het college meer specifiek voorstelt om € 26.700,- , zijnde het restant van het incidenteel

budget wijken dat in de begroting 2015 is toegekend, thans toe te voegen aan de claim
Roermond Fonds in de reserve Sociaal Verbinden- Het College hiervoor als reden aanvoert dat de bestemmingen van beide budgetten
overeenkomen en de uitgaven hiermee gecentraliseerd kunnen worden uitgevoerd.- Het College daarnaast voorstelt een bedrag van €46.070 te onttrekken tbv burgerparticipatie,
te gebruiken voor de uitvoering van de nota actief burgerschap

Overwegende dat:

- Het Roermond Fonds nog niet is geeffectueerd.
- Het de bedoeling is dat het Roermond Fonds een onafhankelijke stichting wordt die op

afstand komt te staan van de Gemeente Roermond- Het gemeentebestuur van Roermond na stichting van het Roermond Fonds geen invloed
meer kan uitoefenen op de besteding van gelden uit het Roermond Fonds- De nota Actief burgerschap inzet op de veranderende rol van de overheid en bewoners en om
bewoners actiever te laten participeren en de inríchting van zijn eigen leefomgeving zelf mee
te bepalen.

- De implementatie van de nota actief burgerschap ook kosten met zich meebrengt

Van mening zijnde dat;

- Het Roermond Fonds een goede toevoeging is aan de Roermondse samenleving- Het echter ook belangrijk is om als Gemeente Roermond zelfstandig intiatieven te kunnen
blijven ondersteunen die bijdragen aan o.a. de sociale cohesie in de wijken- Het noodzakelijk kan zijn dat er budgetten zijn voor kleine initiatieven of vragen van bewoners
in de verschillende wijken

- Dit alles verweven is met een goede uitvoering van de nota actief burgerschap

Amendeert het besluit resultaatbestemming jaarrekening als volgt:

Punt 2 en punt 3 van het huidige raadsbesluit worden geschrapt
Een nieuw punt 2 toe te voegen met de volgende tekst:

o Een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag op te
nemen in de begroting als balanspost Budget Wijkeno Uit dit budget de verdere implementatie van de nota actief burgerschap te bekostigeno Dit budget daarnaast te gebruiken voor het toekennen van subsidies voor kleine
wijkinitiatieven die bijdragen aan o.a. de sociale cohesie in de wijken.

Punt 4 wordt omgenummerd naar punt 3 en het totaal bedrag aangepast naar € 626.1 10,-

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter

lngediend door
Richard Heijmann PvdA, Dirk Franssen (LVR), Leon Coenen (SPR)
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Amendement personeelskosten

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

Constaterende dat:
- het College aan de Raad de Kadernota 2018 heeft aangeboden;- in de Kadernola 2018 onder de kopjes Autonome ontwikkelingen en Beleidswensen wensen zijn

opgenomen met betrekking tot uitbreiding van de personele bezetting;- er een toename is van het aantal ambtenaren in de jaren 2014, 2015,2016 en 2017 hetgeen
blijkt uit het aantal ambtenaren dat in dienst is van respectievelijk 514, 543, 563 en 566 zonder
dat hier een strategisch personeelsplan aan ten grondslag ligt;

Ovenaregende dat:
- de Raad reeds bij de behandeling van de Kadernota 2017 heeft gevraagd om een

organisatievisie en Strategisch Personeels Plan op te stellen teneinde een betere onderbouwing
te krijgen van de gevraagde budgetten voor personeel;

- de gevraagde organisatievisie door het College op 28 maart 2017 is vastgesteld, maar het
gevraagde Strategisch Personeels Plan een jaar later nog niet is aangeboden aan de Raad- Het College voornemens is de Raad in september te informeren over het proces om te komen tot
een Strategisch Personeels Plan.

Van mening zijnde dat;- op dit moment voor de Raad niet duidelijk is welke uitgangspunten de organisatie hanteert in
haar personeelsbeleid ;- de gevraagde personele uitbreidingen dienen te passen in de organisatievisie met betrekking tot
personeel;

- er rekening gehouden dient te worden met de reeds eerder geuite wensen van de Raad met
betrekking tot gebruikmaking van instrumenten zoals bijv. Generatiepact en andere HRM-
instrumenten die anno 2017 tot de mogelijkheden behoren;- besluitvorming omtrent organisatievisie en Strategisch Personeels Plan te lang duurt;- een integrale afweging noodzakelijk is om de gevraagde personele uitbreidingen te kunnen
duiden.

Besluit:- De in de Kadernota 2018 opgenomen posten voor extra personeel te schrappen en pas bij de
vaststelling van de begroting 2018 een besluit hierover te nemen in samenhang met het nog op
te stellen Strategisch Personeels Plan

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter

lngediend door:
Dirk Franssen (LVR) Amendement personeelskosten (LVR)

Advies college: ontraden, het gevraagde is niet tijdig te leveren.
Besluit raad: verworpen: 9 stemmen voor en 20 tegen.
Voor: LVR 8, DENK I
Tegen: CDA 5, cL 4, WD 3, DS 3, PvdA 2, D66 2, SPR I
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Amendement Kadernota 201 I (i.r.t. reserye Natuurontwikkeling).

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017,

gezien het raadsvoorstel Kadernota 2018 (2017051111),

Constaterende dat:
1. De Kadernota 2018 op pagina 14 voorstelt om de implementatie van de Groenvisie te

financieren uit o.a. programma Vitale Stad, de investeringsplanning en Groen-voor-Groen;
2. De Kadernota op pagina 15 aangaande de groenvisie uitspreekt dat de binnenstad hierin de

grootste opgaven kent, maar ook in de andere kernen zoals Swalmen en Asenray.
3. De Kadernota 2018 op pagina 42 voorstelt om, afhankelijk van de uitkomst van de finale

afronding van het project Roermond-Oost Asenray, een vrijval van de claim op de reserve
Natuurontwikkeling te laten plaatsvinden.

Overwegende dat:
1. Roermond een ambitieuze groenvisie heeft vastgesteld waarmee:

o de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze wijken en kernen wordt vergroot;
o Roermond minder last heeft van fenomenen als hittestress en wateroverlast door

klimaatverandering;
o de gezondheid en het welzijn van onze inwoners wordt verbeterd;

2. Alle Roermondse wijken en kernen moeten profiteren van de implementatie van de groenvisie
en hiervoor ook voldoende middelen ter beschikking dienen te worden gesteld;

3. De mogelijke vrijval van de claim op de reserve Natuurontwikkeling een kans biedt om deze
middelen toch ten goede te laten komen aan het versterken groen en natuur in Roermond.

Besluit:
De kadernota 2018 (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen cf. het voorgelegde concept, waarbij
afhankelijk van de uitkomst van de finale afronding van het project Roermond-Oost Asenray, de vrijval
van de claim op de reserve Natuurontwikkeling wordt herbestemd voor uitvoering van de groenvisie.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

Max Tollenaar (GL)

Amendemenlkadernota 201 8 i.r.t. reserve Natuurontwikkeling (GL)
Advies college: ontraden, college heeft hier geen behoefte aan.
lndiener GL houdt dit amendement aan in añruachting van een
door het college te leveren overzicht van projecten die al gedaan
worden.
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Amendement Signaalfunctie Huishoudelijke Hulp Toelage

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017,

Overwegende dat:1. de raad voorstellen kan doen die opgenomen worden in de voorliggende Kadernota 2018;2. het college in de voorliggende Kadernota 2018 geen voorstel heeft opgenomen in het kader
Vernieuwing Maatschappelijke Ondersteuning;3. vanaf 2017 structureel extra middelen HHT vanuit het rijk worden toegekend welke voor de
gemeente financiële slagkracht betekenen bij het realiseren van maatschappelijke ondersteuning
zoals ondersteu ning thu is: Vernieuwing Maatschappelijke Ondersteuning;4. in 2015 burgers uren Huishoudelijke Hulp hebben ingeleverd n.a.v. een nieuwe indicatie-
systematiek;5. in het jaar 2016 burgers bovenop de toegekende uren voor Huishoudelijke Hulp per jaar 10 uur
extra konden aanvragen á 10 euro per uur maar hiervan weinig tot geen gebruik werd gemaakt;6. uit de jaarstukken 2016 blijkt dat er 40.000 euro onbenut is voor de Huishoudelijke Hulp Toelage;7. de raad van de zorgprofessionals verneemt dat er na de nieuwe toekenning uren Huishoudelijke
Hulp Toelage 2015 geen tijd overblijft om de belangrijke signaalfunctie te kunnen invullen
waardoor verwaarlozing en eenzaamheid onderbelicht blijven en op termijn dure zorg
noodzakelijk blijkt.

Van mening zijnde dat:'1. de kwaliteit van zorg voor onze burgers van essentieel belang is;
2. burgers langer zelfstandig thuis blijven wonen en de gemeente in het kader van de WMO hierin

een belangrijke taak heeft;
3. er voldoende budget aanwezig is om de belangrijke signaalfunctie door de zorg professionals die

bij de burger hulp verlenen, te kunnen oppakken.

Besluit:
1 . in de Kadernota 2018 op te nemen dat elke burger die vanuit de WMO geïndiceerde uren

ontvangt voor Huishoudelijke Hulp, 15 minuten per week extra toe te kennen i.v.m. de
belangrijke, nog in te vullen, signaalfunctie;2. dit te bekostigen uit de structureel toegekende middelen Vernieuwing Maatschappelijke
Ondersteuning;3. in de 2u helft van 2018 het effect van de extra 15 minuten en de inzet van zorg na signalering te
evalueren.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017
De griffier, De voorzitter,

lngediend door: Marij Cox (CDA), Leon Coenen (SPR)
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Amendement Kadernota 2018 (i.r.t. Westrom)

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017,

gezien het raadsvoorstel Kadernota 2018 (2017051111),

Constaterende dat:
De Kadernota 2018 op pagina 7 voorstelt om vanaf 2019, in overleg met de deelnemende gemeenten
en Westrom, te komen tot een structurele dekking van het participatiebudget.

Overwegende dat:1. De gemeenteraad van Roermond het bestuur van Westrom heeft gevraagd om voor het einde
van het jaar 2017 te komen met een uitgewerkt Businessplan;2. ln haar brief van 28 juní 2O'17 het DB van Westrom heeft toegezegd rond oktober/november een
uitgewerkt businessplan en een geactualiseerd missie statement voor zienswijze aan de raden
van de aangesloten gemeenten voor te leggen.

Spreekt uit dat:
Op basis van bovenstaande overwegingen een uitspraak over de structurele dekking van het
participatiebudget op dit moment niet opportuun is;

Besluit:
De kadernola2OlS (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen cf. het voorgelegde concept, echter
waarbij de volgende zin op pagina 7 komt te vervallen:

"Vanaf 2019 willen we, in overleg met de deelnemende gemeenten en Westrom, komen tot een
structurele dekking."

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Max Tollenaar (GL), Selami Coskun (DENK), Dirk Franssen (LVR), Leon Coenen (SPR), Marc
Breugelmans (CDA)

Htrräkffi$.RB CDA
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LVR, SPR, CDA).
Advies college: overnemen.
Besluit raad: aangenomen 27 stemmen voor en 2 tegen.
Voor: LVR 8, CDA 5, GL 4, WD 3, DS 3, D66 2, SPR 1, DENK 1

Amendement kadernota 201 tn tot Westrom (GL, DENK,

PvdA 2
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Motie aanpassing format raadsvoorstellen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017,

Overwegende dat:1. de gemeenteraad op basis van degelijke raadsvoorstellen zorgvuldige en overwogen
keuzes dient te maken, goede kaders dient te stellen en dient te controleren;2. een raadsvoorstel ook een rol heeft in het afleggen van politieke verantwoording aan de
samenleving over de gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten;

3. het wenselijk is dat in sommige raadsvoorstellen de beleidscontext goed wordt
omschreven en er zou sprake dienen te zijn van goede verwijzingen naar eerdere
raadsbesluiten, moties en toezeggingen;4. in raadsvoorstellen (soms) expliciet de diverse beleidsalternatieven dienen te worden
geschetst zodat raadsleden een afgewogen keuze kunnen maken;5. raadsvoorstellen soms dusdanig zijn geschreven dat de kern niet snel te doorgronden is
en niet altijd goed leesbaar zijn;6. de reguliere raadsvoorstellen (in casu raadsvoorstellen betreffende onderwerpen die niet
zijn voorzien van een startnotitie) niet voldoende handvatten bevatten om alle vragen ten
aanzien van kaderstelling, kanttekeningen, financiën, burgerparticipatie en
communicatie/evaluatie te beantwoorden;

Constaterende dat:
a. in de raadsvergadering van 1 3 oktober 201 6 reeds unaniem motie 16M 1 3 is

aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om aan de voorzijde van elk
raadsvoorstel het onderdeel 'burgerparticipatie/communicatie' op te nemen.b. het format voor het opstellen van raadsvoorstellen van de gemeente Roermond echter
op meerdere punten dient te worden aangepast (in de werkgroep Vergadersystematiek
is geconstateerd dat het format van de gemeente Weert goede aanknopingspunten
bevat);c. medewerkers mogelijk dienen te worden getraind in het opstellen van raadsvoorstellen,
waarbij er ook aandacht is voor het consequent hanteren van het (aangepaste) format.

Roept het College van Burgemeesfer en Wethouders op:
in het najaar van 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen, waarin de volgende zaken
zijn opgenomen:- een aangepast format voor raadsvoorstellen;- een tijdpad voor het invoeren van het aangepast format voor raadsvoorstellen;- een overzicht van de bijbehorende financiële consequenties (bijvoorbeeld training

van de ambtelijk medewerkers).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2017.
De griffier, de voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen (LVR), Marij Cox (CDA), Cees Moison (GL), Bart Llckfeld (WD),
Bert Ramakers (DS), Richard Heijmann (PvdA) Chrit Achten (D66), Leon Coenen (SPR),
Selami Coskun (DENK).

sWÀLrl,tEN D66

Motie aanpassing format raadsvoorstellen (allen)
Advies college: -
Besluit raad: unaniem aangenomen, 29 stemmen voor
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Motie van treurnis: Beantwoording van raadsvragen door het college

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderd ag t5 juni 2Ot7 ,

Overwegende dat:
L. raadsleden zowel mondeling als schriftelijk vragen kunnen stellen aan het college;
2. het stellen van schriftelijke vragen nader is uitgewerkt in art. 43 van het RvO;
3. dit artikel bepaalt dat schriftelijke beantwoording van vragen gesteld door raadsleden zo spoedig

mogelijk plaatsvindt, maar in ieder geval binnen een maand nadat de vragen zijn binnengekomen;
4. de LVR regelmatig aandacht vraagt voor het uitblijven van antwoorden van het college;
5. het college weliswaar met de mond belijdt dat raadsleden alle recht hebben om vragen te

stellen maar er door het uitblijven van tijdige beantwoording geen blijk van geeft hier ook
daadwerkelijk achter te staan;

6. de LVR onderzoek heeft gedaan naar de beantwoording door dit college van art. 43-vragen;
7 . er in de huidige raadsperiode (vanaf maart 2Ot4) 233 keer schriftelijke vragen zijn gesteld op

basis van art.43 RvO waarvan er 109 tijdig zijn beantwoord en 124 niet;
8. dit college dus maar 4TYovan de raadsvragen tijdig beantwoordt;
9. met de 124 niet tijdig beantwoorde brieven 3.505 dagen overschrijding van de toegestane

bea ntwoordingsterm¡jn plaatsvond;
L0. de gemiddelde overschrijding hiermee 28 dagen per brief was;
1-L. de volgende tabel kan worden getoond:

)

LVR

CDA
WD
GL
DS

PvdA
D66
SPR

DENK
Totaal

Aantal
brieven

LL7
15
24
t7

8
13
T7
20

2
233

rijdig
beantwoord

60
5

L2
8
t
4
7

L0
2

109

Te laat
beantwoord

57
10
L2

9
7
9

10
L0
0

L24

Overschrijding
in dagen

1.830
284
195
217
260
L29
293
297

0
3.505

12. deze cijfers vraagtekens vraagtekens oproepen over hoe serieus het college de
gemeenteraad neemt;

13. de gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, dit niet over zijn kant wil en kan laten gaan.

Roept het college van B&W op:
1. aantoonbaar meer energie te gaan steken in de beantwoording van vragen die gesteld worden

door raadsleden;
2. vóór L januari 2018 de raad te informeren op welke wijze hieraan invulling is gegeven en dit dan

te staven met cijfers.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van L3 juli 2OL7
De griffier, De voorzitter

Motie van treurnis: beantwoording raadsvragen (LVR)
Advies college: ontraden
Besluit raad: verworpen 8 stemmen voor en 2l tegen.
Voor: LVR 8
Tegen: CDA 5, GL 4, WD 3, DS 3, PvdA 2, D66 2, SPR 1, DENK 1

lngediend door: Bert Achten en Dirk Franssen, r
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Motie onderzoek eigen Raadsverslaggever

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017,
gezien de Kadernota 2018,

Gonstaterende dat:
1. Gemeenteraden steeds meer te maken hebben met een dalend aantal lokale en regionale

journalisten die aanwezig zijn bij Raadsvergaderingen, zo ook in Roemrond;
2. Hierdoor de objectieve journalistieke weergave aan de burgers in gevaar komt en het ook steeds

lastiger wordt om burgers bij "de politiek" te betrekken;

Overwegende dat:
1. Er gemeenten in het land zijn zoals Leiden, Noordoostpolder en Renswoude die

alternatieven hebben bedacht om objectieve journalistieke weergave aan de burgers te
continueren;

2. De Gemeenteraad van Noordoostpolder besloten heeft om ook voor komend jaar weer een
onafhankelijk Raadsverslaggever in te huren;

3. Deze Raadsverslaggever rechtstreeks "onder de griffie" zou kunnen functioneren.

Van mening zijnde dat:
1. De werkwijze van de gemeente Noordoostpolder een goed voorbeeld is om ook in Roermond toe

te passen;

Besluit:1. De Raadsgriffier conform het voorbeeld van de gemeente Noordoostpolder (zie bijlage) te
verzoeken om voor de Raadsvergadering waarin de begroting 201B wordt vastgesteld, uit te
zoeken hoe dit bijde gemeente Roermond zou kunnen functioneren, om de kosten in beeld te
brengen en dit uiterlijk medio oktober rechtstreeks aan de Raad te rapporteren.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dirk Franssen (LVR), Selami Coskun (DENK)

Advies college: ontraden
Besluit raad: verworpen 9 stemmen voor en 20 tegen'
Voor: LVR I, DENK 1

Tegen: CDA 5, GL 4, WD 3, DS 3, PvdA 2, D66 2, SPR 1

Motie eigen raadsverslaggever (LVR,
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Raad Noordoostpolder huurt onafhankelijke
journalist in
DEN HAAG - Er komen steeds minder journalisten naar de
raadsvergadering. Om de burgers toch goed geinformeerd te houden,
huurt de gemeente Noordoostpolder een raadsverslaggever in.

Gemeenteraden hebben te maken met een dalend aantal lokale en regionale
journalisten die aanwezig zijn bij de raadsvergaderingen. Om de lokale
journalistiek te stimuleren zijn er allerlei initiatieven in het land. Ðe
gemeenteraad in Leiden onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een
stimuleringsfonds en Renswoude had een raadsverslaggever die uiteindelijk is
wegbezuinigd.

De gemeente Noordoostpolder heeft'de burger bij de politiek betrekken' al een
aantal jaar prominent op de agenda staan. Er is een speciale raadscommissie
voor opgestart, de vergaderingen zijn korter en de ingewikkelde thema's
worden voortaan eerst in de afzonderlijke commissievergaderingen behandeld.

Geur van wilde beesten

Om ervoor te zCIrgen dat de lokale journalistiek als waakhond gewaarborgd blijft
en de burgers goed geinformeerd blijven, heeft de gemeenteraad van
Noordoostpolder besloten om ook komend jaar door te gaan met
raadsverslaggever Erik Driessen. Hij heeft een onafhankelijk eenmansbureau
en komt bovendien niet uit de gemeente Noordoostpolder. Volgens
gemeentegriffier Robert Wassink gaf dat de doorslag. 'De andere collega's van
de vrije pers zitten comfortabel thuis achter hun computer, maar voor de geur
van wilde beesten hadden ze hier moeten zijn' , aldus de raadsgriffier.

Handreiking

Om de rol van de lokale nieuwsvooziening te stimuleren heeft minister van
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk begin dit jaar een handreiking uitgebracht.
ln deze handreiking staan voorbeelden hoe raad en raadsleden de rol van de
lokale nieuwsvoorziening kunnen stimuleren in het belang van het functioneren
van de lokale democratie. Voor de handreiking lokale informatie- en
nieuwsvoorziening klik hieriS.

https://rnail.google.conVnail/u/01#nbox/15cc42b9cf4&1133?prcjector= 1 1t1
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Motie Bestrijding cybercriminaliteit
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag13 juli2OLT

Overwegende dat:
L. er een grote toename is van aanvallen op ict-infrastructuren, zoals hacks, telefoonphishing,

phishingmails, ransomware, en in 201"6 één op de 9 Nederlanders in aanraking is gekomen met
cybercrimina liteit;

2. cybercrime in toenemende mate van invloed is op het dagelijks functioneren van onze
samenleving, waarbij burgers en bedrijfsleven, maar ook politieke en democratische instituten
doelwit zijn van hackers;

3. toezichthouders nog steeds gericht zijn op het onderzoeken van incidenten achteraf;
4. de overheid zich bij de aanpak van cybercriminaliteit meer moet richten op preventie;
5. het CPB aanbevelingen heeft gedaan in het rapport "Risicorapportage Cyberveiligheid

Economie";
6. cyberveiligheid bijdraagt aan het benutten van economische kansen en schade voorkomt door

uitval of verstoring van ict;
7. ook het bedrijfsleven, maatschappelijke- en zorgorganisaties, burgers in Roermond, maar ook

onze eigen gemeentelijke administratie een groot risico lopen op cybercriminaliteit en daarmee
aantasting van vitale processen;

8. uit onderzoek is gebleken dat vele organisaties hun basisveiligheid tegen cybercriminaliteit niet
op orde hebben en daardoor onvoldoende weerbaar zijn tegen aanvallen;

9. bestrijding en opsporing bijzonder lastig is door voortdurende technische ontwikkelingen en
innovatie door cybercriminelen;

10. er relatief weinig bekend is over de omvang van schade door cybercriminaliteit, wat ertoe kan
leiden dat ict-gebruikers zich onvoldoende bewust zijn van de risico's;

L1.. meer informatie, bijvoorbeeld door statistisch onderzoek, of meer openheid door bedrijven de
bewustwording kan vergroten;

t2. bestrijding van cybercriminaliteit een verantwoordelijkheid is van de gehele samenleving;
1-3. één van de aanbevelingen van het CPB is gericht op samenwerking, kennisdeling en

ervaringsuitwisseling waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan de beveiliging van de
eigen organisatie tegen cybercriminaliteit;

Roept het college op:
onderzoek te doen naar de mogelijkheden van samenwerking, kennisdeling en ervaringsuitwísseling
met andere gemeentelijke- en overheidsorganisaties, bedrijfsleven en maatschappelíjke- en
zorgorganisaties op het gebied van cyberveiligheid en de gemeenteraad hierover vóór de
behandeling van de begroting 2018 te informeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van t3 juli 2OI7 .

De griffier, de voorzitter,

lngediend door: Wim Kemp (CDA), SelamiCoskun
(DENK), Max Tollenaar (GL), Dirk Franssen (LVR)

Tegen: LVR 2 (Dré peters en Bert Achten)

bestriMotie GL Lcybercriminaliteitjding D(cDA,
Advies col overneme Vn W blege engemeente overheid

raad:Besluit nomenaange (de moorspronkelijke otie)
r:Voo VRL c 5DA LG 46, WD DS 33, PvdA D662 SPR 12,

NDE 1K
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Motie Roermond Fonds

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen d.d. L3 juli20t7

Overwegende dat:
¡ de Kadernota 2OL8 voorziet in het creëren van een Roermond Fonds voor de gemeente

Roermond;
o het Roermonds Fonds een fonds is dat gelden werft, beheert en besteedt voor projecten die de

buurten verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst,
natuur, sport, jeugd en veiligheid;

¡ vanuit het Roermond Fonds een commissie wordt ingesteld die projecten van burgers
beoordeelt en hiervoor gelden toekent.

Constaterende dat:
o de Kadernota 20L8 uitgaat van de instelling van het Roermond Fonds in de vorm van een

reserve van 75.000 euro;
o het Roermond Fonds gezien wordt als een onderdeel van de doorontwikkeling wijkgericht

werken.

Verzoekt het College:
L. de regie te nemen voor het realiseren van een Roermond Fonds, los van de doorontwikkeling

wijkgericht werken en te starten met een startbijeenkomst in het 3" kwartaal van 2OI7;
2. hiervoor vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, actief in Roermond, uit te nodigen;
3. aan de Raad, vooraf aan de begrotingsbehandeling 20L8, verslag te doen van de resultaten

van deze bijeenkomst;
4. te streven naar het instellen van het Roermond Fonds m.i.v. 1-1-2018.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van L3 juli 2OL7
De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Marij Cox (CDA) en Leon Coenen (SPR)

Roermond Fonds (CDA, SPR)
Advies college: college neemt strekking over.
Besluit raad:,aangenomen 22 stemmen voor en 7 tegen
Voor: LVR I, CDA 5, DS 3, PvdA 2, D66 2, SPR 1, DENK 1

Rrx:¡'n¡r¡nd

GL4,WD3
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Motie beperken rioolafvoer hemelwater

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

Constaterende dat:

1. ln het voorliggende gemeentelijk rioleringsplan wordt geconstateerd dat vooral de hevigheid van
de buien toeneemt. Dus niet zozeq het aantal buien, maar wel de hoeveelheid neerslag per bui.2. Het noodzakelijk is dat er minder regenwater in het riool terechtkomt en de gemeente daarbij de
hulp nodig heeft van de inwoners;

3. Verschillende gemeentes ten westen van de Maas al tot stimuleringsmaatregelen besloten
hebben om afvoer van hemelwater via rioleringen te beperken.

Van mening zijnde dat;

a. Het opvangen en afvoeren van regenwater op het eigen terrein voordelen heeft voor mens en
milieu, onder andere:
. minder wateroverlast op straat, in huis en in de tuino de tuin verdroogt minder snel. als het hemelwater wordt gebruikt om de tuin mee te besproeien, wordt water bespaardo in de toekomst blijven de rioollasten misschien lager omdat er minder rioolverzwaringen nodig zijno de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt omdat er minder overstort is van

gemengd water (schoon en vuil).
b. particulieren die een groene tuin hebben waarin regenwater wordt opgevangen of in de grond

kan zakken, daarvoor via de gemeentelijke belastingen beloond zouden moeten worden.

Constaterende dat:

bij het vaststellen van de motie 16M24 (met als onderwerp herschikking rioolheffing van 10 november
2016, zie bijlage) het college is opgedragen te onderzoeken of bij de rioolrechten via een andere
methodiek tot een eerlijker verdeling van lasten kan worden gekomen;
er daarnaast behoefte bestaat te komen tot een stimuleringsinstrument voor afkoppeling van
hemelwaterafvoer.

Verzoekt het college:

na te gaan wat de mogelijkheden zijn van het bevorderen van afkoppelen van regenpijpen enerzijds
en het beperken van het verharde oppervlakte van percelen anderzijds via een gericht
stim uleringsinstrument, mogel ijk in samenwerking met het Waterschap.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

lngediend door
Cees Moison (GL), Dirk Franssen (LVR), Leon Coenen (SPR), Ernest Oele (WD)

Motie beperken rioolafuoer hemelwater (GL, LVR,
geamendeerde versie.
Advies college: overnemen
Besluit raad: aangenomen met 28 stemmen voor en 1 tegen'
Voor: LVR 8, CDA 5, GL 4, WD 3, DS 2, PvdA 2, D66 2, SPR 1,
DENK 1

Tegen: DS 1 (Ger Julicher)

sPR, WD ),
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Motie Herschikking Rioolheffing

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 iuli 2017:

Constaterende dat:
. in Roermond de rioolheffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel, waarbij percelen

met een WOZ-waarde die lager is dan € 40.000,- worden aangeslagen voor een verlaagd tarief
(50% van het volledige tarief),. op l0 november 2016 de motie 2016M24 is aangenomen inhoudende de oproep een onderzoek
in te stellen naar herschikking van de rioolrechten,

o tot op heden niet gebleken is dat een onderzoek als gevraagd in motie 2O16M24 is uitgevoerd,

Overuvegende dat:
o de huidige wijze van opleggen van rioolheffing in haar eenvoud geen recht doet aan een eerlijke

toerekening van kosten aan de inwoners van Roermond,
o het systeem van heffing van rioolrechten ter dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van

het gemeentelijke rioleringssysteem een gesloten exploitatie is binnen de gemeente Roermond.

Van mening zijnde dat:
1. er een eerlijke 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 heffing zodanig dient te worden opgelegd, dat deze niet ziet op percelen maar op logisch
verbonden eigendommen (bijv. woning + bijbehorende garagebox);

3. het streven zou moeten zijn om de rioolrechten met ingang van het heffingsjaar 2018 via een
andere methodiek met een eerlijkere verdeling van lasten te berekenen, bijvoorbeeld volgens de
methode zoals gehanteerd in Maastricht;

4. in geval van verschuiving van de oplegging van rioolrechten van eigenaar (verhuurder) naar
gebruiker(huurder) met o.a. de woningcorporaties in gesprek te gaan met als doel de voor de
woningcorporaties resulterende lastenverlaging één op één door te geven aan de huurders.

Draagt het college op:
1. om vóór de begrotingsbehandeling en vaststelling van de belastingtarieven op basis van motie

2016M24 en deze motie, een onderzoek aan de Raad te presenteren waarin varianten, inclusief
financiële consequenties, van een andere systematiek voor het opleggen van rioolheffing
inzichtelijk worden gemaakt zodat de Raad bij de begrotingsbehandeling 2019 en vaststelling van
de belastingtarieven 2019 hierover kan besluiten.

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:
Ernest Oele (WD)
Dirk Franssen (LVR)

aangenomen motie.
Besiuit raad: aangenomen 22 stemmen voor en 7 tegen
voor: LVR 8, GL 4;WD 3, DS 3, PvdA 2, D66 2
Tegen: CDA 5, SPR 1, DENK 1

wijst

e)(201LVR) geamendeerdeMoti herschikki rioolheffingng
m deaaÍdevanmet de motie,eenszich geestAdvies opcollege:

ntradenots lastigtermijngevraagde
reedseenvantseen versterkingditdatWD er nog op
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Motie heri nneringsbanken

De raad van Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017

Constaterende dat:
1. Het mogelijk is om op publieke banken (metalen) plaatjes te bevestigen op de rugleuning waarin een

naam of meerdere namen van mensen zijn gegraveerd, die door
nabestaanden/vrienden/familieleden worden herdacht en geprezen. Voorbeelden hiervan zijn:
o ln liefdevolle herinneríng aan... .,
o ... blijft altijd in onze gedachten;

2. deze zogenaamde'herinneringsbanken' op diverse locaties in de wereld staan (bijvoorbeeld
New York, Wenen en Brighton) langs paden, in parkjes en in de vrije natuur. Deze locaties zijn
vaak plekken waar mensen tijdens hun leven graag waren en waar de nabestaanden vaak een
herinnering aan hebben;

3. deze herinneringsbanken mensen de kans geeft zelf, ter herinnering aan iemand of ter gelegenheid
van een bijzondere gebeurtenis, een bank te plaatsen. Een persoonlijke manier om een speciale
plek te creeren waar men in alle rust kunt herdenken, herinneren en genieten

4. deze herinneringsbanken ook bijandere mensen soms een lach en een traan losmaakt.

Van mening zijnde dat:
a. het voor inwoners van Roermond mogelijk gemaakt moet worden om, tegen een bepaalde

vergoeding, een dergelijk herinneringsbankje (evt. met boom) voor een bepaalde periode
(bijvoorbeeld 10 jaar) te laten plaatsen en onderhouden;

b. indien het verzoek om een herinneringsbankje een bestaand bankje betreft, het om adoptie,
tegen een bepaalde vergoeding, van een bank gaat,

c. er dan evt. een boom bijgeplant kan worden;
d. de herinneringsbanken enerzijds mensen een eigen plek geeft om een geliefde te herdenken en

anderzijds een bijdrage kan leveren in de kosten van beheer, uitbreiding en onderhoud van
standaard meubilair in de publieke ruimte.

Verzoekt het College:
de mogelijkheden voor het invoeren van een herinneringsbankje (evt. incl. boom) in de gemeente
Roermond nader te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek ter kennis te brengen van de
raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op donderdag 13 juli 2017.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Ger Julicher (DS), Fractie GL Motie ngsbanken (DS, L)

Advies college: vezoek om aan te houden om eerst hierover
overleg te voeren in de commissie.
lndiener DS houdt de motie aan.
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Motie Servicepunten in de wijken

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 iuli 2017;

Overwegende dat:
- de Raad bij de behandeling van de Kadernota 2017 haar eigen accenten kan aangeven voor

toekomstige beleidsvoornemens;
- er momenteel in Swalmen op initiatief van de Dorpsraad Swalmen een servicepunt is

gerealiseerd waarin diverse voorzieningen zijn ondergebracht;
- dit servicepunt blijkt te voorzien in een behoefte;
- er ook in andere wijken voorzieningen zijn gerealiseerd, niet direct onder de naam servicepunt,

maar wel vergel ijkbaar.

Van mening zijnde dat;
- het voorbeeld van het Servicepunt in Swalmen navolging verdient in andere wijken;
- dit een versterking kan vormen van de sociale cohesie in een wijk;
- een dergelijke voorziening o.a. zou kunnen worden voorzien van een studieruimte waar

voorzieningen als PC en Wifi toegang beschikbaar worden gesteld en waar jong en oud in alle
rust kan studeren.

Verzoekt het college:
- te onderzoeken wat de kosten zijn voor het creëren van additionele wijk service punten in alle

bestaande wijken, analoog aan het servicepunt Swalmen, waarbij in deze wijkservicepunten een
studieruimte is voorzien zoals hierboven beschreven;- de raad hierover te informeren (liefst gespecificeerd per wijk) voor I oktober 2017, zodat dit kan
worden meegenomen in de afwegingen voor de begroting 2018.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter

lngediend door
Richard Heijmann (PvdA), MarijCox (CDA), Selami Coskun (DENK), Dirk Franssen (LVR), Leon
Coenen (SPR), J. de Kunder (GL).

nt in de wijken (PvdA, CDA, DENK, LVR, SPR, GL)
Advies college: ontraden, niet van bovenuit opleggen
Besluit raad: aangenomen 23 stemmen voor en 6 tegen.
Voor: LVR8, CDA5, GL4, PvdA2, D662, SPR 1, DENK 1

Tegen:WD 3, DS 3

Motie
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Motie Strategisch Personeels Plan

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

Gonstaterende dat:
- het College aan de Raad de Kadernota 2018 heeft aangeboden;
- in de Kadernota 2018 onder de kopjes Autonome ontwikkelingen en Beleidswensen posten zijn

opgenomen met betrekking tot Bedrijfsvoering/Bezetting;
- onder deze posten wensen zijn opgenomen met betrekking tot uitbreiding van de personele bezetting;
- er daarnaast onder autonome ontwikkelingen een post is opgenomen Taakstellingen in de begroting,

met betrekking tot 4 nog te realiseren personele taakstellingen;
- het totaalbedrag van de posten € 1.381.000 bedraagt;
- er een toename is van het aantal ambtenaren in de jaren 2012,2013,2014,2015,2016 en 2017

hetgeen blijkt uit het aantal ambtenaren dat in dienst is van respectievelijk 643, 522,514,543,
563 en 566 zonder dat hier een strategisch personeelsplan aan ten grondslag ligt;

Overuvegende dat:
- de Raad reeds bij de behandeling van de Kadernota 2017 heeft gevraagd om een organisatievisie en

Strategisch Personeels Plan op te stellen teneinde een betere onderbouwing te krijgen van de
gevraagde budgetten voor personeel;

- de gevraagde organisatievisie door het College op 2B maart 2017 is vastgesteld, maar pas op 5 juli
2017 aan de Raad is aangeboden;

- het gevraagde Strategisch Personeels Plan een jaar later nog niet is aangeboden aan de Raad,
maar het College voornemens is de Raad in september te informeren over het proces om te komen tot
een Strategisch Personeels Plan.

Van mening zijnde dat;
op dit moment voor de Raad niet duidelijk is welke uitgangspunten de organisatie hanteert in
haar personeelsbeleid;
de gevraagde personele uitbreidingen dienen te passen in de organisatievisie met betrekking tot
personeel;
er rekening gehouden dient te worden met de reeds eerder geuite wensen van de Raad met betrekking
tot gebruikmaking van instrumenten zoafs bijv. Generatiepact en andere HRM-instrumenten die anno
2017 lol de mogelijkheden behoren;
besluitvorming omtrent het Strategisch Personeels Plan te lang duurt;
een integrale afweging noodzakelijk is om de gevraagde personele uitbreidingen te kunnen duiden.

Draagt het college op:
- het Strategisch Personeels Plan uiterlijk aan de Raad aan te bieden gelijktijdig met de begroting

2018;
- aan te geven hoe de gevraagde uitbreidíngen zich verhouden tot de uitgangspunten van de

organisatievisie en het Strategisch Personeels plan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 13 juli2017
De griffier, De voorzitter,

lngediend door: Richard Heijmann (PvdA), Wim Maassen (GL), Wilbert Dekker (D66), Dirk Franssen (LVR),
SelamiCoskun (DENK), Leon Coenen (SPR), Bart Lickfeld (WD)

D66 ØÞEìft(
-oruotÞ

sPR, WD)
ä;ä ðorí"g", op zich eens met de geest van de motie' maar de

;äõ,j"ìËrtùn it tasiig' suggestie om hier iets aan te doen'

Besluit raad: aangenonien 24 stemmen voor en 5 tegen'
Voor: LVR 8, GL 4, wö ä,-os s,ÞvdA 2' D66 2' SPR 1' DENK 1

CDA 5T

LVR, DENK,GL, D66,splan (PvdA,Motie strategisch personeel
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Motie Wilhelminaplein

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017

Overwegende dat:. de gemeente heel veel investeert in de binnenstad;. de gemeente heelveelwaarde hecht aan een positieve uitstraling van de stad;. de gemeente de reconstructie van de Singel-Oost, waarvan het Wilhelminaplein een onderdeel is, heeft
gerealiseerd in 2014;. de gemeente grootse plannen heeft met de stationsomgeving, waarvan het Wilhelminaplein een
onderdeelvormt;. het Wilhelminaplein voor veel bezoekers de toegang is tot onze binnenstad.

Gonstaterende dat:. het Wilhelminaplein aljarenlang een slordige en chaotische indruk maakt;. de verhouding tussen ,blik'en'groen'ongeveer 99 (auto) tegen I (onkruid) is;. het plein vaak lang wordt gebruikt als opslagplaats voor werkzaamheden elders in de binnenstad;. er al jarenlang een fritenkot staat te verkrotten zonder dat iemand zich er iets van aantrekt;. door de reconstructie van de N280 een belangrijke fietsslagader om het plein heenloopt;. het Wilhelminaplein schril afsteekt tegen het Stationsplein, het Munsterplein, de Markt en het
Stadspark;. de aankleding, of liever het gebrek eraan, afbreuk doet aan een aantal historische panden.

Nodigt het College uit om:. met ideeën en plannen te komen om het Wilhelmínaplein weer de allure te geven die het verdient;. met ideeën en plannen te komen om het Wilhelminaplein weer echt onderdeel te laten uitmaken
van de Singelring,. te bezien op welke wijze het Wilhelminaplein een bijdrage kan leveren aan meer groen in de
binnenstad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Chrit Achten en Wilbert Dekker (D66 Roermond), Dirk Franssen (LVR)

D66

Voor: LVR 8, WD 3, PvdA 2, D66
Tegen: CDA 5, GL 4, DS 3, SPR I

LVR)

raad:

ernMotie napl
omdatontradenwordtmaarzich meewel eens,colAdvies oplege

erdienendeal alfl..andere planer ca rs,paciteit geziengeen
envoor 3161 n tegen.stemmeBesluit aangenomen

1K2 DEN
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Motie schoolzwemmen

De Raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 13 juli 2017

lnleiding
Het schoolzwemmen staat in Nederland onder druk. Door bezuinigingsmaatregelen en door de druk
op de onderwijstijd. Dat geldt ook voor de gemeente Roermond. ln veel steden in Nederland probeert
de overheid op dit moment het schoolzwemmen op nieuw op de kaart te zetten.

Ovenruegende dat:
o ovêrg€wicht in Nederland een van de grootste gezondheidsproblemen is;
o gebrek aan lichaamsbeweging hiervan een van de grootste oorzaken is;
. door bezuinigingen schoolzwemmen nagenoeg volledig van het lesrooster verdwenen is;
o hierdoor jongeren niet alleen minder bewegen, maar ook onveiliger zwemmen;
. ongeveer Bo/o van de kinderen in de groepen 6, 7 en I niet kan z\/emmen.

Constaterende dat:
o de overheid een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van gezond opgroeien, van veiligheid

en van participatie (elk kind doet mee!);
. er jaarlijks nog veel jongeren verdrinken bij het zwemmen;
. er op dit moment in veel gemeenten in Nederland wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen

van schoolzwemmen (SW IM2PLAY);
o hierbij de scholen minder belast worden en de kosten van het vervoer sterk worden gereduceerd;
¡ ffiêt name de afhandeling van de niet-zwemmers (buitenschools) aangepakt wordt.

Roept het College op:o zich (samen met Swalm en Roer) te oriënteren op het concept van SWIM2PLAY;o contact te leggen met de gemeenten in Nederland die dit concept hebben omarmd;¡ te bezien of met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 een pilot gestart kan worden met een
beperkt aantal scholen;. deze pilot vóór 1 mei 2019 met de raad te evalueren en vervolgens te bezien of deze omgezet
kan worden in een structurele aanpak van het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar
2019 -2020.

Aldus besloten in de vergadering van de raad op 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

lngediend door Chrit Achten (D66 Roermond), Dirk Franssen (LVR), Leon Coenen (SPR), Jos de
Kunder (GL), Richard Heijmann (PvdA), Selami Coskun (DENK).

D66
æEDElll<

Advies college: we zijn bezig met uitwerking van 16M19, waarbij
deze motie kan worden meegenomen. Daarom graag aanhouden.
Besluit raad: unaniem aangenomen,29 stemmen voor.

Motie schoolzwemmen (D66, LVR, , GL, PvdA, DENK)
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Motie OP EIGEN BENEN MET 18 JAAR

De Raad van de gemeente Roermond in vergadering biieen op donderdag13 juli2017

Inleiding
Van jeugd naar volwassenheid
f ongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen
netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht nodig.
Met 1B jaar verandert de omgeving van deze jongere: de betrokkenheid van voogden en instanties
vanuit de jeugdhulp eindigt bij volwassenheid. De jongere belandt van de 'beschermende' omgeving
van school en de instanties van de Jeugdwet nu in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende
Participatiewet. De Wmo heeft minder mogelijkheden in vergelijking met de feugdwet. Ookverlenen
de sociale diensten vanuit de Wmo nauwelijks hulp aan de jongere voordat deze meerderjarig is.
f ongeren vallen vaak tussen wal en schip.x

Constaterende dat:
o f ongeren met 1B wettelijk geacht worden volwassen te zijn,
e Voorveel jongeren datnogniethet geval is,
o Zeker jongeren die in een kwetsbare (thuis)situatie verkeren hierdoor grote risico's lopen,
o Tot deze risicogroep o.a. kunnen behoren: onzichtbarejongeren, probleemjongeren, dak- en

thuisloze jongeren, zwerflongeren, pleegkinderen, voortijdige schoolverlaters, thuiszitters,
vluchtelingen en asielzoekers of jongeren met een lichte verstandelijke beperking,

o Het risico groot is dat zij uit het zicht verdwijnen om vervolgens jaren later bij het
gemeentelijk loket aan te kloppen met allerlei problemen,

o Om deze categorie jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid een
integrale en preventieve aanpak nodig is van de gemeente en partners op de leefgebieden
onderwij s, werk, inkom en, zotg, veiligheid en wonen.

Roept het College op
o Deze kwetsbare groep jongeren (76 t /m 27 jaar) in de gemeente Roermond in kaart te

brengen en de situatie te analyseren,
. Vervolgens een plan van aanpak op te stellen met de nadruk op integrale samenwerking,
¡ Dit ruimschoots voor de kadernota20L9 aan de raad voor te leggen met mogelijke financiele

consequenties.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad op 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter

Ingediend door: Chrit Achten en Wilbert Dekker (D66), Selami Coskun (DENK), Marij Cox (CDA),
Richard Heijmann (PvdA). Lieke van Hal (LVR).
*VN G: Van Jeugd naar Volwassenheid opríI 2017
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Motie op eigen benen met 18 jaar (D66, DE
Advies college: overnemen.
Besluit raad: unaniem aangenomen,29 stemmen voor

NK, CDA, PvdA, LVR)
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Motie Vol ksh uisvesting : sociale huurwoningen

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

Overwegende dat:
f . in de nieuwe Woningwet is de verhouding tussen gemeente en woningcorporatie en

huurdersorganisaties geregeld t.a.v. de sociale huisvesting.
2. de drie gelijkwaardige partijen overleggen over onderwerpen die van belang zijn voor de huurders van

sociale woningen binnen de gemeente. Deze worden in de vorm van Prestatieafspraken jaarlijks
vastgesteld. Bijverschil van inzicht zal de minister een oordeel vellen.

3. een integrale woonvisie van de gemeente vormt de basis van deze jaarlijkse prestatieafspraken;
belangrijke onderwerpen zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid

4. betaalbaarheid en beschikbaarheid geven richting aan welke type huunrvoningen voor specifieke
groepen huurders en met welke huurprijs deze woningen in de huurmarkt worden gezet

5. Voor de komende jaren krijgen ouderen, jongeren en specifiek groepen bijzondere aandacht
6. Bij 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, muv 2017, getroffen worden met jaarlijks

onevenredige huurverhogingen van 4o/o tot 6,5 %;
2. het nog steeds onduidelijk is op welke wijze de huren zich de komende jaren verder ontwikkelen;
3. uit onderzoeken blijkt dat vooral alleenstaanden, een/twee oudergezinnen met lage inkomens

worden getroffen door deze huurverhogingen;
4. juist deze kwetsbare groepen, ondanks een lagere huurverhoging in 2017, volgens het NIBUD en

SCP, 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. ook voor zittende huurders en nieuwe huurders voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar
moeten blijven.

Roept het college op:
1. een verantwoord diepgaand onderzoek te verrichten naar sociale huurdersgroepen, die door de

huurverhogingen van de afgelopen jaren onevenredig getroffen zijn;
2. beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale woningen in Roermond voor specifieke doelgroepen

in beeld te brengen;
3. in overleg met Roermondse woningcorporaties en huurdersorganisaties tot afspraken te komen over de

beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen voor deze doelgroep;
4. vooralsnog de kernvoorraad niet te laten slinken door verkoop of sloop zolang de resultaten van het

onderzoek niet beschikbaar zijn en gezamenlijk conclusies zijn getrokken ;5. 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 middeldure) in de
komende jaren gebouwd gaan worden;

6. geschillen tussen gemeente en woningcorporaties aan te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

Motie volkshuisvesting: sociale huurwoningen (SPR)
Advies college: ontraden (er is geen tekort aan soc. huurw.)
Besluit raad: verworpen l1 stemmen voor en l8 tegen.
Voor: LVR I, PvdA 2, SPR 1

Tegen: CDA 5, GL 4, WD 3, DS 3, D66 2, DENK 1

lngediend door: Leon Coenen (SPR)
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Motie specifiek beleid (integrale aanpak) doelgroep burgers met een migranten-achtergrond.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 iuli 2017;

Constaterende dat:
1. er bijjeugdwerkloosheid sprake is van een hoge percentage van jongeren met een migratie

achtergrond;
2. Roermond een hoge aantal inwoners kent met een migratie achtergrond.
3. er wel plannen met betrekking tot de aanpak van jeugdwerkloosheid zijn, maar geen plannen specifiek

voor de groep van jonge migranten;
4. ook met betrekking tot zorg en welzijnsvoorzieningen de in Roermond wonende burgers met een

migrantenachtergrond moeilijk bereikt worden en er niet sprake is van voldoende specifiek beleid;
5. er talloze andere voorbeelden te geven zijn waaruit duidelijk wordt dat Roermondse burgers met een

migrantenachtergrond onvoldoende bereikt worden en op achterstand staan bij toegang tot
voorzieningen dan wel onvoldoende specifíeke aandacht kríjgen in kader van gemeentelijk beleid.

Overwegende dat:
I . de raad in de raadsvergadering van 10 november 2016 een motie over de "inclusieve samenleving"

heeft aangenomen waarbij het college is gevraagd aan te geven hoe, wanneer en op welke wijze de
inclusieve samenleving in beleid tot uitdrukking komt en ook is gevraagd de "inclusieve samenleving"
in de begroting op te nemen;

2. het bovenstaande nog niet tot uitdrukking is gekomen in de nu voorliggend kadernota;
3. in het kader van het totstandbrenging van een inclusieve samenleving specifiek beleid voor de burgers

met een migrantenachtergrond noodzakelijk is;

Roept het college van B&W op:
1. in het kader van de uitvoering van motie (16M30) inzake de inclusieve samenleving een

specifieke (integrale) aanpak voor de doelgroep burgers met een migranten-achtergrond op
te stellen;

2. de raad over die aanpak te informeren (voor de begrotingsbehandeling van november
2017);

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017.

De griffier, De voorzitter,

lngediend door Selami Coskun,

Fractievoorzitter DENK Roermond
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Motie specifiek beleid doelgroepen
Advies college: ontraden.
Besluit raad: venrorpen 10 stemmen voor en 19 tegen.
Voor: LVR 8, PvdA 1 (Bayrak), DENK 1

Tegen: CDA 5, GL 4, WD 3, DS 3, PvdA 1, D66 2, SPR 1
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Motie lokaal meldpunt discriminatie

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

Overwegende dat:
- de Raad bij de behandeling van de Kadernota 2017 haar eigen accenten kan aangeven voor

toekomstige beleidsvoornemens;- melding van discriminatie laagdrempelig moet zijn om discriminatie te monitoren;- de fysieke locatie voor discriminatie meldingen voor Roermondenaren in Maastricht gelegen is.

Van mening zijnde dat;
- discriminatie ontoelaatbaar is en aanpak noodzakelijk is;
- slachtoffers van discriminatie het zo laagdrempelig mogelijk gemaakt moet worden om melding te

maken van discriminatie;- niet iedere Roermondenaar de mogelijkheid heeft om digitaal melding te maken van discriminatie;
- slachtoffers van discriminatie snel en makkelijk melding moet kunnen maken zonder naar een

andere stad af te moeten reizen.

Verzoekt het college:
- om in Roermond net als de Gemeente Beek, Beesel, Brunssum, Margraten, Echt-Susteren, Gulpen-

Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nuth,
Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Schinnen, Simpelveld, Sittard- Geleen (heeft 3
meldpunten) een fysieke meldingsloket te realiseren om discriminatie te melden.

- de te realiseren fysieke meldpunt discriminatie in Roermond duidelijk kenbaar te maken via de
communicatie middelen van gemeente Roermond (website, social media etc)- de te realiseren fysieke meldpunt discriminatie in Roermond duidelijk kenbaar te maken via de
website van de Anti Discriminatievoorziening Limburg.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van L3 juli 2OL7

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

SelamiCoskun

Fractievoorzitter DEN K Roermond
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Motie lokaal meldpunt discriminatie (DENK)
Advies college: ontraden, liever overleg hierover.
Besluit raad: veruvorpen 6 stemmen voor en 23 tegen.
Voor: LVR 2 (4. Peters + K. Sogukcesme), PvdA 2, SPR 1, DENK 1

Tegen: LVR 6, CDA 5, GL 4, WD 3, DS 3, D66 2
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Motie Studiekansen statushouders

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

Overwegende dat:- de Raad bij de behandeling van de Kadernota2017 haar eigen accenten kan aangeven voor
toekomstige beleidsvoornemens;- er momenteel hoogopgeleide statushouders in Roermond woonachtig zijn, waarvan het diploma niet
geldig is voor de Nederlandse arbeidsmarkt;- de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoogopgeleide vluchteling helpt bij hun studieloopbaan
in Nederland.

Van mening zijnde dat;
- nieuwe Roermondenaren die willen studeren ook de kans moeten krijgen om te studeren;- het belangrijk is om competenties van vluchtelingen te benutten voor de samenleving, zodal zij een

duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven op hun eigen niveau;
- de nieuwe Roermondenaar met het studeren een betere en gelijkwaardige positie krijgt op de

arbeidsmarkt.

Verzoekt het college:
- in gesprek te gaan met UAF met als doel om net als onder andere de gemeenten Tilburg,

Eindhoven, Zaanstad een convenant te tekenen om de samenwerking te intensiveren en het
studeren voor statushouders mogelijk te maken.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017 .

De griffier, De voorzitter,

lngediend door Selami Coskun,

fractievoorzitter DENK Roermond

Motie studíekansen statushouders (DENK)
Advies college: ontraden.
Pesluit raa_d: _aangenomen 18 stemmen voor en 11 tegen.
Voor: LVf I, CD4] (Astankurt), GL 4, pvdA 2, D66 2, DÉNK 1,Tegen:CDA4, WD 3, DS 3, SpR 1
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Motie stageplaatsen MBO

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017;

Constaterende dat:
1. in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding

is;
2. in het coalitieakkoord aangegeven wordt dat in belang van goed onderwijs en aansluiting op de

arbeidsmarkt de gemeente stageplekken zal stimuleren onder meer door zelf het goede
voorbeeld te geven en gesubsidieerde instellingen te stimuleren dit voorbeeld te volgen;

3. dat er door (stage)discriminatie op de arbeidsmarkt landelijk nog steeds veel studenten zijn
die moeilijker een stageplek krijgen;

4. de centrale overheid dit probleem inmiddels onderkent en maatregelen heeft aangekondigd.

Overwegende dat:
1. stagewerkplekken een positieve bijdrage hebben voor de maatschappelijke organisaties;
2. stagewerkplekken ook een positieve bijdrage hebben voor de ondernemers;
3. door stageproblemen jongeren hun opleiding niet kunnen afmaken en het gevolg hiervan is dat

maatschappelijke ongelijkheid blijft bestaan;
4. de MBO scholen een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het vinden van stagewerkplekken.

Roept het college op:
f . in gesprekken met de MBO-opleidingen de stageproblematiek op de agenda te zetten en te

toetsen of de resultaten uit het landelijk onderzoek ook in Roermond spelen. Wanneer dat
inderdaad zo is, samen te onderzoeken op welke manier de gemeente hierin een facilitaire rol
kan hebben;

2. via de website van Gemeente Roermond door te verwijzen naar de smartphone applicatie om
melding te maken van stagediscriminatie;

3. de raad hierover middels een raadsinformatiebrief te informeren vóór de begroting 2018.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2017

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
SelamiCoskun
Fractievoorzitter DENK Roermond
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Advies college: ontraden.
Besluit raad: verworpen 12 stemmen voor en 17
Voor: LVR 8, CDA 1 (Aslankurt), PvdA 2, DENK 1

Tegen: CDA4, GL 4, WD 3, DS 3, D66 2' SPR 1

Motie stagePlaatsen MBO
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Motie preventie- en gezondheidsbeleid

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op donderdag 13 juli 2017 ,

Gonstaterende dat:
1. de gemeenteraad van Roermond het Preventie- en Gezondheidsbeleid heeft vastgesteld;
2. in het Preventie en Gezondheidsbeleid is opgenomen dat het (op dat moment) beschikbare

budget vooralsnog kaderstellend is voor de uitvoering van dit beleid;
3. de huidige financiële kaders enkel voorzien in incidentele middelen voor de uitvoering van dit

beleid.

Overwegende dat:
1. mensen in Roermond minder gezond zijn ten opzichte van de rest van Nederland;
2. dit een negatief effect heeft op het welzijn van inwoners, hun arbeidsproductiviteit en de eco-

nomische positie van Roermond;
3. door decentralisaties gemeenten een grotere financiële verantwoordelijkheid dragen voor zorg-

taken;
4. investeren in preventie hogere zorgkosten in de toekomst kan voorkomen;

Spreekt uit dat:
1. gezondheid in Roermond een structureel aandachtspunt is;
2. structureel begroten van middelen voor uitvoering van het Preventie- en Gezondheidsbeleid

ruimte biedt om voor meerjarige investeringen in de gezondheid van de inwoners van Roer-
mond.

Verzoekt het college:
in de begroting 2018 de middelen voor uitvoering van het Preventie- en Gezondheidsbeleid struc-
tureel op te nemen in het meerjarenprogramma.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2017
De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Max Tollenaar en Jos de Kunder (GL)

Motie preventie- en gezondheidsbeleid (GL)
Advies college: eens met de geest van de motie, maar ontraden
lndiener GL houdt de motie aan.


