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Amendement College van B&W inzake miljoenenrisico door verlagen Algemene Reserve.
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag B november;
gezien het agendapunt begroting 2019,

Constaterende dat:
1. het College van B&W besloten heeft om de Algemene Reserve met 2,5 miljoen af te romen en dit de
Raad te laten bekrachtigen bij de behandeling van de begroting 2019;
2. bij de behandeling door de Raad van de BURAP in combinatie met de woordvoering van wethouder
financiën Schreurs in de raadsvergadering van oktober, is aangeven dat naar verwachting er in de
jaarrekening 2018 een negatief resultaat van 1,4 miljoen euro aankomt;
3. dit cumulatief zou betekenen dat er mogelijk sprake is van negatieve beinvloeding van de Algemene
Reserve ter waarde van 3,9 miljoen;
4. het College van B&W daarnaast al voorsorteert op "kerntakendiscussie light" middels een herijking van
reseryes ter grootte van 1,2 miljoen maar hiervoor elke onderbouwing in de begroting 2019 ontbreekt en
dit voornemen ook niet bij de Raad bekend is.
Overwegende dat:
1. het onverantwoord is om nu 2,5 miljoen uit de Algemene Reserve te onttrekken terwijl een zeer
waarschijnlijk forse negatieve jaarrekening 2018 pas in juli 2019 bij de Raad bekend is ;
2. het besluit van het College van B&W om 2,5 miljoen uit de Algemene Reserve te halen in combinatie
met de waarschijnlijk fors negatieve jaarrekening 2018 van 1,4 miljoen en tevens in combinatie met het
ongefundeerd voorsorteren op de "kerntakendiscussie light" ter waarde van 1,2 miljoen, de
Roermondse belastingbetaler opzadelt met een miljoenenrisico van in totaal tussen de 2,5 miljoen en

3.

5,1 miljoen;
dit alles voor een zeer ongezonde uitgangspositie zorgt waarover pas in de loop van 2019 volledige
duidelijkheid komt hetgeen in het ergste gevaltot belastingverhogingen kan leiden.

Besluit:

1.
2.

het besluit van het College van B&W dat venverkt is in de begroting 2019 om de Algemene Reserve
met 2,5 miljoen te verlagen, niet te accorderen;
het verlagen van de Algemene Reserve uit de begroting te venruijderen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van B november 2018
De

griffier,

lngediend door:
Dirk Franssen
Raadslid LVR

De voorzitter,
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Amendement personeelskosten in relatie tot strategisch personeelsplan.
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 8 november;
gezien het agendapunt begroting 2019,

Overwegende dat:
in 2016, 2017 en 2018 alle fracties in de Raad op diverse momenten de noodzaak hebben
uitgesproken, dat er een Strategisch Personeelsplan dient te komen;
in de jaarrekeningen van 2016 en 2017 staat dat er een Strategisch personeelsplan komt en dit er nog

1.
2.
3.
4.
5.

steeds niet is;
de Raad in juli 2017 motie 17M18 heeft aangenomen, welke het College opdraagt om gelijktijdig met de
begroting 2018 aan de Raad een Strategisch Personeelsplan aan te bieden;
bij de begrotingsbehandeling 2018 het strategisch personeelsplan nog niet gereed was waarna de
Raad motie 17M18 unaniem heeft aangenomen, welke het College opdraagt om z.s.m. het
Strategisch Personeelsplan aan te bieden met daarbij een organisatievisie en een inzicht in incidentele
en structurele personeelscapaciteit met bijbehorende kosten;
bij de behandeling van de jaarrekening 2017 het strategisch personeelsplan wederom nog niet gereed
was waarna de LVR motie 18M08 heeft aangehouden omdat het College toegezegd heeft bijde
begroting 2019 hiermee te komen.

Constaterende dat:
1. de Raad nu al 2,5 jaar vraagt naar een Strategisch Personeelsplan;
2. het College van B&W nog steeds geen Strategisch Personeelsplan incl. organisatievisie en overzicht in
incidentele en structurele personeelskosten aan de Raad heeft aangeboden;
3. het College van B&W de afgelopen jaren op diverse wijzen voor vele miljoenen incidentele middelen
voor personeelskosten en inhuur opgevoerd heeft;
4. er daarnaast in de diverse programma's flink wordt ingehuurd hetgeen dan achteraf in de jaarrekening
wordt versleuteld waarmee het gelegitimeerd wordt;
5. het College van B&W in de begroting 2019 wederom voorstelt om voor bijna 1,5 miljoen aan extra
personeelskosten op te voeren tenvijl het Strategisch Personeelsplan incl. organisatievisie en overzicht
in incidentele en structurele personeelskosten nog steeds niet gereed is en een overall-view en
integrale afweging nog steeds niet mogelijk is.
Besluit:

.
2.
f

in alle tabellen en overzichten van de begroting 2019, de circa I ,5 miljoen aan extra personeelskosten
te schrappen;
dat de Raad uiterlijk bij de behandeling van de kadernota 2020 een Strategisch Personeelsplan incl.
organisatievisie en overzicht in incidentele en structurele personeelskosten wil ontvangen zodat de
Raad over de volledige omvang een debat kan voeren;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 8 november 2018.
De

griffier,

lngediend door:

Dirk Franssen
Raadslid LVR

De voorzitter,

7

s

nî2,

(ños1
L¡EE[ÂI,E
VOLI{SFÅfiTI.I

lngetrokken

R0Enroil0

Roermontl

Amendement Schrappen 1" begrotingswijziging
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op B november 2018,
gezien het raadsvoorstel van 25 september 2018 onder zaaknummer 5065-2018;

overwegende:

1. dat het gelijktijdig

2.

vaststellen van

de

begroting 2OL9, inclusief het

bijlagenboek, en de 1" begrotingswijziging op de voorliggende begroting
2019 de overzichtelijkheid niet ten goede komt;
dat het gezien de complexiteit gewenst Ís over het 'Plan van aanpak
terugdringen tekoften sociaal domein' afzonderlijk te beraadslagen in de
commíssie BS van 27 november 2018 en te besluiten in de raadsvergadering
van 13 december 2018;

wijzigt het besluit als volgt:
"3. In te stemmen met de 1" begrotingswijziging op de voorliggende begroting
20L9, conform uiteengezet in het hoofdstuk "Begroting in Transitie"
wordt geschrapt;
en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 8 november 2018.
De

griffier,

De voorzitter,

Ingediend door: Ernest Oele (WD), Vincent Zwijnenberg (WD), Dirk Franssen
(LVR)
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Motie verplaatsing Coffeeshops uit het centrum.
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag
gezien de begroting 2019,

I november

2018,

Overuvegende dat:
1. er al vele jaren in de Raad gesproken wordt over de problematiek van de huidige twee coffeeshops in
Roermond;
2. de aanwezigheid van twee coffeeshops in de binnenstad van Roermond nog steeds zorgt voor veel
drukte en overlast, vooral in de directe omgeving;
3. deze problematiek al vele jaren bij de gemeente bekend is en ondanks dat er veel tijd, geld en moeite
wordt besteed aan het verminderen van de overlast, dit niet tot de gewenste (eind)situatie leidt;
4. ook het College van B&W nu eindelijk recent bij monde van de burgemeester erkent dat er sprake is van
ernstige overlast;
5. het voor Roermond de beste oplossing is om eindelijk werk te maken van verplaatsing van deze twee
coffeeshops naar één nieuwe locatie, hetgeen de enige juiste, structurele en robuuste oplossing is;
6. met in achtneming van de wet- en regelgeving er locaties binnen de gemeentegrenzen in aanmerking
komen voor verplaatsing van twee coffeeshops naar één nieuwe locatie en o.a. de eigenaar/ondernemer
hiervoor al goede voorstellen gedaan heeft.

Draagt het college van B&W op:
1. om uiterlijk in het eerste kwartaal 201g met concrete voorstellen te komen tot verplaatsing van de
huidige twee coffeeshops naar één nieuwe locatie binnen de gemeentegrenzen;
hiervoor o.a. in overleg te gaan met de eigenaar/ondernemer van de huidige twee coffeeshops, de
directe omgeving en de verder van belang zijnde stakeholders;
3. om geen enkele mogelijkheid en optie onbenut te laten om tot een goed eindresultaat m.b.t. de
verplaatsing te komen.

2.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 8 november 2018
De

griffier,

de voorzitter,

lngediend door:
Dré Peters (LVR), Dirk Franssen (LVR), Jos van Rey (LVR), Bert Achten (LVR), Turgut Celebi (LVR), Ben
Peters (LVR), Kadri Sogukcesme (LVR), Lieke van Hal (LVR) en Aiji Loganathan (LVR)
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Motie personeelskosten in relatie tot strategisch personeelsplan
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 8 november;
gezien het agendapunt begroting 2019,

Ovemregende dat:
1. in 2016, 2017 en 2018 alle fracties in de Raad op diverse momenten de noodzaak hebben
uitgesproken, dat er een Strategisch Personeelsplan dient te komen;
2. in de jaarrekeningen van 2016 en 2017 staat dat er een Strategisch personeelsplan komt en dit er nog
steeds niet is;
3. de Raad in juli 2017 motie 17M18 (zie bijlage) heeft aangenomen, welke het College opdraagt om
gelijktijdig met de begroting 2018 aan de Raad een Strategisch Personeelsplan aan te bieden;
4. bijde begrotingsbehandeling 2018 het strategisch personeelsplan nog niet gereed was waarna de
Raad motie 17M18 (zie bijlage) unaniem heeft aangenomen, welke het College opdraagt om z.s.m. het
Strategisch Personeelsplan aan te bieden met daarbij een organisatievisie en een inzicht in incidentele
en structurele personeelcapaciteit met bijbehorende kosten;
5. bij de behandeling van de jaarrekening 2017 het strategisch personeelsplan wederom nog niet gereed
was waarna de LVR 18M08 (zie bijlage) aangehouden heeft omdat het College toegezegd heeft bijde
begroting 2019 hiermee te komen.

Constaterende dat:
1. de Raad nu al 2,5 jaar vraagt naar een Strategisch Personeelsplan;
2. het College van B&W nog steeds geen Strategisch Personeelsplan incl. organisatievisie en overzicht in
incidentele en structurele personeelskosten aan de Raad heeft aangeboden;
3. het College van B&W de afgelopen jaren op diverse wijzen voor vele miljoenen incidentele middelen
voor personeelskosten en inhuur opgevoerd heeft;
4. er daarnaast in de diverse programma's flink wordt ingehuurd hetgeen dan achteraf in de jaarrekening
wordt versleuteld waarmee het gelegitimeerd wordt;
5. het College van B&W in de begroting 2019 wederom voorstelt om voor bijna 1,5 miljoen aan extra
personeelskosten op te voeren terwijl het Strategisch Personeelsplan incl. organisatievisie en overzicht
in incidentele en structurele personeelskosten nog steeds niet gereed is en een overall-view en
integrale afweging nog steeds niet mogelijk is.
Draagt het College van B&W op:
om de Raad uiterlijk bij de behandeling van de kadernota 2020 een Strategisch Personeelsplan incl.
organisatievisie en overzicht in incidentele en structurele personeelskosten aan te bieden zodat de Raad
over de volledige omvang een debat kan voeren;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 8 november 2018
De

griffier,

lngediend door:
Dirk Franssen
Raadslid LVR

De voorzitter,
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Motie: P¡lot aardgasvrije wijken Roermond
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 8 november 2018,

Overwegende dat:

1. er de komende jaren voor alle overheden een enorme uitdaging ligt om een bijdrage te
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

leveren de geformuleerde duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen zoals het
Klimaatakkoord;
het coalitieakkoord ten aanzien van duurzaamheid en klimaat ook ambitie uitspreekt;
kansen die er zijn om in Roermond projecten te realiseren gegrepen moeten worden;
daarbij de mogelijkheden voor ondersteuning en/of cofinanciering van andere
overheden benut moeten worden;
de Rijksoverheid tot en met 2030 iedere jaar 300 miljoen euro beschikbaar heeft in de
vorm van de zogenaamde Wiebesgelden (Klimaatenveloppen);
vanuit de provincie Limburg met "Het Limburgs aanbod" aanspraak wordt gemaakt op
die middelen;
Midden-Limburgse warmtenetten onderdeel uitmaken van "Het Limburgs aanbod";
er in de tweede helft van 2019 een aanvraagronde (tranche) komt die in 2020
toegekend gaat worden;

Verzoekt het college:

1. voortvarend aan de slag te gaan met het Roermondse warmtenet;
2. met betrokken partijen deze "pilot aardgasvrije wijken" zodanig verder te ontwikkelen dat
3.

de pilot voldoet aan de voonryaarden voor cofinanciering van de Rijksoverheid en in de
tweede helft van 2019 aanspraak gemaakt kan worden op rijksmiddelen;
de raad tijdig te informeren over de voortgang van de pilot en de financiële
consequenties.

En gaat

over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 8 november 2018.
De

griffier,

De

voorzitter,

lngediend door:
Wim Maassen (GL), Erwin Leenheer (GL), Jos de Kunder (GL), André Meijers (GL), Mijntje van Beers (GL), Anouk
Dolmans (GL), Carla de Groot (GL), SelamiCoskun (DENK), Wilbert Dekker (D66)
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Motie onderzoek effectiviteit jeugdhulp bij gezinnen in Roermond
De gemeenteraad van Roermond bijeen op donderdag B november 2018

Gonstaterende dat:
1. De tekorten van de jeugdhulp oplopen sinds deze taak vanaf 2015 vanuit het rijk is overgeheveld

2.
3.
4.
5.
6.
7

.

naar de gemeenten.

Aan de raad eind 2018 een Businessplan Sociaal Domein wordt voorgelegd om het tekort op het
sociaal domein in 2022 weggewerkt te hebben.
De begroting desondanks voor 2019,2O2O en 2021 uitgaat van een toename van de kosten van
jeugdhulp.

ln het jaar 2017 door de raad het aanvalsplan versnelling transformatie Jeugd: Doorbreek de
cirkel, is vastgesteld.
Ook dit plan tot op heden geen meetbare resultaten laat zien en in 20'19 onderdeel wordt van het
Businessplan Sociaal Domein.
De verwachting van het college van B&W is dat de tekorten voor de jeugdhulp in Roermond in
201 9 zullen verdubbelen.

Elders in het land dezelfde verwachtingen zijn en om die reden in de regio Midden Groningen, de
jeugdhulp doorgelicht wordt op effectiviteit.

Overwegende dat:

1.
2.
3.
4.
5.

Het aantal zorgvragen voor jeugdhulp toeneemt.
Hierbijvaak sprake is van gezinnen waarin langdurige armoede, ontwikkelachterstanden en
meervoudige problematiek spelen waardoor steeds meer dure hulp wordt ingezet.
Betwijfeld mag worden of de stapeling van (dure) hulp de effectiviteit ten goede komt.
Een deel van deze gezinnen wellicht meer gebaat zijn met herstel van rust, reinheid en
regelmaat.
Voor deze gezinnen praktische gezinsondersteuning geboden kan worden in plaats van
jeugdhulp.

Draagt het college van B&W op:
1. De jeugdhulp aan gezinnen in Roermond door te lichten op effectiviteit.
2. Te streven naar een onderzoeksperiode van max 1 maand, waarbij het de bedoeling is dat
ineffectieve zorg geschrapt wordt en omgezet in praktische gezinsondersteuning.
3. Na deze inventarisatie met de probleemgezinnen in gesprek te gaan om een nieuw plan voor
praktische gezinsondersteuning op te stellen.
En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de vergadering van
De

griffier,

I

november 2018.
De voorzitter,

lngediend door:
Marij Cox (CDA), Ernest Oele (WD), Lieke van Hal (LVR)
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Motie Projectleider voorbereiding Centrumplan Swalmen
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op

I november

2018,

Overwegende dat:
1. het Centrumplan Swalmen al diverse keren onderwerp van een eerdere moties (2012 en 2015)
en art. 43 vragen (2017) is geweest;
2. er tot op heden geen daadwerkelijk onderzoek meer heeft plaats gehad sinds 2012;
3. de dynamiek omtrent dit onderwerp telkens tot vragen over en weer heeft geleid en dat de
situatie sindsdien door de verkoop van diverse panden ook weer veranderd is;
4. er sinds november 2017 na een speed-date op initiatief van Ron Piepers (PvdA) met
gedeputeerde Geurts een enthousiaste groep mensen is, die dit traject wil steunen en helpen uit
te voeren.

Constaterende dat;
1. er door de gedeputeerde Geurts, namens de provincie, al 10.000 euro is toegezegd voor een
gedegen onderzoek naar potentie en mogelijkheden;
2. er nog 2 andere partners, een woningbouwvereniging en de dorpsraad Swalmen, in afwachting
zijn van de actie van de gemeente, alvorens zij zelf ook hun bijdrage kenbaar maken, om een
professionele projectleider aan te stellen.
Van mening zijnde:
1. dat de gelden ter subsidiering op basis van de omschrijving en toewijzing genoemd in het
programma Burgers en Bestuur (8.2) in principe al beschikbaar gesteld worden;
2. dat er eindelijk, middels dit onderzoek, daadwerkelijk duidelijk wordt, welke mogelijkheden er nu
voor de Kern van Swalmen zijn.
3. dat een initiatief vanuit de eigen omgeving een extra stimulans is om tot een eerlijk resultaat te

4.
5.

komen.
dat slechts onder leiding van een professionele projectleider (waarvoor de gelden bedoeld zijn)
de resultaten uit dit onderzoek ook daadwerkelijk de situatie vertegenwoordigen, waardoor er of
voortzetting van deze plannen kan zijn en/of uiteindelijk een standpunt bepaald kan worden.
dat de gemeente middels steun aan dit initiatief, ook haar verantwoordelijkheid naar de drie
andere partners toont.

Roept het college op:
1.
een bedrag van € 10.000 te oormerken en beschikbaar te stellen voor dit Centrumplan;
2. een positief advies te geven als de Dorpsraad Swalmen vraagt om uit de Burgerbegroting
Swalmen 10.000 euro beschikbaar te stellen voor ditzelfde doel;
3. in het geval van een potentieel succesvol plan als resultaat, ook te bezien binnen welke termijn
hier handen en voeten aan wordt gegeven om de KERN Swalmen weer een sterke kern in haar
gemeente te laten worden;
4. het Plan van Aanpak en tijdspad van het onderzoek informatief aan de Raad aan te bieden
medio 2019.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van
De griffier,

I november

2018

De voorzitter,

lngediend door:
Ger Julicher (DS), Marc Breugelmans (CDA), Wim Maassen (GL), Wilbert Dekker (D66), Vincent

Zwijnenberg (WD)
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Motie Coffeeshops
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op

I november

2018,

overuvegende:
1. dat door de omwonenden van de coffeeshops Skunk en Sky in toenemende mate overlast, in de
ruimste zin van het woord, wordt ervaren;
2. dat volgens de omwonenden deze overlast onaanvaardbare proporties heeft aangenomen;
3. dat de exploitatievergunning van de coffeeshops Skunk en Sky is verlopen op 25 juli 2018;
4. dat op dit moment de exploitatie wordt voortgezet binnen de voorschriften van de laatste

5.
6.
7.
8.

vergunning;
dat de nieuwe aanvraag in behandeling is bij het Landelijk Bureau Bibob;
dat de uitkomsten van het onderzoek van Breuer & lntraval naar straathandel worden besproken
tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van26 november 2018;
dat de burgemeester aansluitend een doorkijk geeft van mogelijke vervolgacties over zowel
straathandel en overlast als over de toekomst van de coffeeshops;
dat het college uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 een concreet voorstel en stappenplan
presenteert;

draagt de burgemeester en het college op om:
1. maximaal gebruik te maken van de beleidsvrijheid in het bepalen van vestigingscriteria voor
coffeeshops om het woon- en leefklimaat verdergaand te beschermen en ingrijpen vanwege
verstoring van de openbare orde eenvoudiger te maken;
2. de vergunningsduur zodanig te beperken dat op de kortst mogelijke termijn na het
besluitvormingsmoment uitvoering aan het genomen besluit kan worden gegeven;
3. tijdig overleg te voeren met de Politie en het Openbaar Ministerie over de beschikbaarheid van
voldoende handhavingscapaciteit voor het geval dat wordt besloten tot handhaving op het

4.

ingezetenencriteriu m ;
aan de coffeeshopscenario's toe te voegen het scenario dat - om diens monopolypositie te
doorbreken - aan de huidige exploitant van beide coffeeshops slechts vergunning voor één
coffeeshop wordt verstrekt, vooruitlopende op het vaststellen van een transparant
verdelingssysteem waarbinnen een gegadigde slechts voor één vergunning in aanmerking kan
komen;

en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van B november 2018
De griffier,

lngediend door:
Ernest Oele (WD), Vincent Zwijnenberg

De voorzitter,

(WD), Dirk Franssen (LVR)
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Motie Bedrijfsvoering
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 8 november 2018,

overwegende:
1. dat de veelheid aan veranderingen die op onze gemeente afkomt een strakke
regie vereist op de balans tussen wat we moeten, wat we willen en wat we
kunnen en om duidelijke keuzes vraagt op het gebied van bedrijfsvoering

2.
3.
4.

(onder andere financiën, informatisering en personele capaciteit);
dat het hebben van regie en het maken van duidelijke keuzes moet leiden tot
toekomstige begrotingen waar ambitieniveau, middelen, risico's en personele
capaciteit structureel met elkaar in evenwicht zijn;
dat de toegenomen inzet van tijdelijke medewerkers niet heeft geleid tot een
structurele oplossing van de hoge werkdruk bij de ambtelijke organisatie;
dat de komende drie tot vijf jaar ongeveer € 2 miljoen aan incidentele
middelen nodig is om personeel, waar nodig, op een andere manier in te
zetten, in-, door- en uitstroom aan te laten sluiten op de eisen die worden
gesteld door onze paftners en de strategische uitdagingen om te zetten naar
daadkracht;

draagt het college op om in de Kadernota 2O2O=
1. een duidelijke balans te presenteren tussen wat we moeten, wat we willen

2.
3.
4.

en

wat we kunnen voor de huidige bestuursperiode;
duidelijke keuzes te presenteren op het gebied van de bedrijfsvoering;
een opgave te verstrekken van projecten of werkzaamheden voor projecten
die door capaciteitsgebrek noodgedwongen zijn blijven liggen, dreigen stil te
vallen of kwalitatief/kwantitatief onder de maat zijn, worden of dreigen te
worden uitgevoerd;
inzichtelijk te maken dat de hierboven genoemde € 2 miljoen aan incidentele
middelen kan worden gefinancierd door beleidsaanpassing, beleidsinnovatie,
beleidsopvolging of beleidsbeëíndiging en een hierdoor afgenomen beroep op
tijdel ijke medewerkers;

en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van B november 2018
De griffier,

De voorzitter,

Ingediend door:
Ernest Oele (WD), Vincent Zwijnenberg (WD), Selami Coskun (DENK),
Dirk Franssen (LVR)

@

D66

ø

CDÀ

E@

Demokraten
Swalmen

Aangenomen (unaniem)

ts n 26
Øoa)

mCxLlHKs

lk,F

t¡BERåI.E
TüLl{SP,THIl,}

ñtEHt0il0

Ð
!

ioEñroüo

Motie onderzoek naar de mogelijkheden voor een snelfietsverbinding tussen Roermond en
Mönchengladbach en mogelijk verder naar Neuss/Düsseldorf.
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018

Overwegende dat:
1. ln het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan staat vermeld dat Roermond een belangrijke
plaats geeft aan actieve en duurzame mobiliteit zoals fietsen en wandelen.
2. ln 2013 door bureau Kragten een haalbaarheidsondezoek is gedaan naar een
snelfietsverbinding van Venlo via Roermond naar Sittard, waarvan inmiddels enkele delen
zijn gerealiseerd (Linne, spoor Leeuwen en Beesel).
Ter nfo : https ://www. roe rmo nd. n l/s ne lf ietsro ute
3. Een goede fietsverbinding tussen Roermond en de buurgemeentes in Duitsland ontbreekt.
4. Een goede fietsverbinding tussen Roermond en de grensgebieden in Duitsland een
belangrijke impuls kan betekenen voor het grensoverschrijdende (toeristische) verkeer.
5. Het wenselijk is dat ook een haalbaarheidsondezoek wordt gedaan naar een
snelfietsverbinding tussen Roermond via de aangrenzende gemeente Niederkrüchten en
Schwalmtal naar Möncheng ladbach.
i

Constaterende dat:
1. Op 1 1 oktober 2018 de CDU in Niederkrúchten een voorstel in de gemeenteraad heeft
ingediend, waarin verzocht wordt een ondeaoek te laten doen naar het opzetten van een
snelfietsroute van Roermond via Niederkrüchten en Schwalmtal naar Mönchengladbach.
Een verbinding die nog verlengd kan worden via Korsenbroich en Neuss naar de Rijn en de
stadsgrens van Düsseldorf.
2. De Euregio Rijn-Maas-Noord reeds heeft aangegeven dat een haalbaarheidsonderzoek naar
een dergelijke snelfietsroute onder het zgn. "People to People" Programma mogelijk voor de
helft van de kosten op financiële ondersteuning kan rekenen.
3. Momenteel met steun van de euregio Rijn-Maas-Noord reeds een studie wordt verricht naar
een snelfietsroute tussen Venlo en Krefeld in het gebied tussen Maas en Rijn, waardoor met
de voorgestelde en de bestaande fietsroutes ook langs de Rijn en de Maas een voor
toe risten zeer aantrekkel ijke fietsverbi nd ing ontstaat.
Verzoekt het college:
1. Contact op te nemen met de Gemeente Niederkrüchten om de mogelijkheid van een
gezamenlijk ondezoek naar een snelfietsroute tussen Roermond en Mönchengladbach te

2

bespreken.
Met de Gemeente Niederkrüchten vervolgens de Gemeente Schwalmtal en de Stadt
Mönchengladbach te benaderen teneinde samen met de Euregio Rijn-Maas-Noord een
gezamenlijk ondezoek voor te bereiden.

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de vergadering van
De griffier,

I

november 2018.
De vooaitter,

lngediend door:
Wilbert Dekker (D66), Wim Kemp (CDA), Jos de Kunder (GroenLinks), Ger Julicher (Demokraten
Swalmen), Vincent Zwijnenberg (WD), Dirk Franssen (LVR), Selami Coskun (DENK)
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Motie herbestemming grond gesloopte scholen tot groene long

-

De Raad in vergadering bijeen op 8 november 2018;

Constaterende dat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

de school op het Lief Vrouweveld en de school in Maasniel afgebroken worden;
er hierdoor op 2 plekken grond vrijkomt;

we een veranderend klimaat krijgen waarbij regelmatig grote wateroverlast en hittestress
elkaar afwisselen;
ook Roermond zijn steentje bij moet dragen aan een (zo groot mogelijk) klimaatneutrale
wereld in 2030;
CO2 uitstoot gecompenseerd kan worden door meer groen in onze stad;
we steeds meer alleenstaanden krijgen die in appartementen wonen;
er door de hitte steeds meer mensen een airco in huis hebben, wat lijdt tot een grotere CO2
uitstoot;

wij als gemeente mensen achter de binnenhuis-geraniums weg willen halen;
we als gemeente Roermond mensen steeds meer met elkaar willen verbinden;
we als gemeente ervoor willen gaan om mensen steeds gezonder te willen laten eten én
bewegen.

Van mening zijnde dat:
1. de gemeente Roermond zich nu al veel meer moet voorbereiden op een toekomst met

2.
3.
4.
5.

groenere longen;
er nu een mooie kans voorbij komt om én meer groene longen te creeren én mensen met

elkaar te verbinden én meer

te laten bewegen én gezondere voeding tot zich te

laten

nemen;
dit nog veel te weinig gebeurt;

de gemeente het goede voorbeeld moet geven en de inwoners hierin meer kan en moet
stimuleren;
we veel meer stappen moeten ondernemen om onze stad CO2 neutraal te maken.

Overwegende dat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
f.
9.

juni2013 motie 13M10 stadslandbouw aangenomen is;
in januari 2015 het voorstel Ont-Moet-Banken omarmd is en daarvoor gelden uit de ESSV
pot gereserveerd zijn;
de gemeente Roermond de nota preventie en gezondheidsbeleid 2017 - 2021 heeft
vastgesteld;
er wel beweegtoestellen voor ouderen geplaatst zijn, maar deze bijna niet openbaar
toegankelijk zijn;
er slechts één plek in onze stad is waar stadslandbouw mogelijk is;
er in den lande genoeg voorbeelden zijn voor gratis pluktuinen;
er in Hoensbroek een mooi initiatief is geweest om een parkachtig landschap aan te leggen
waar mensen een noten-, fruit- of andere boom kunnen kopen tegen een kleine vergoeding;
in de nabijheid van genoemde vrijkomende plekken redelijk veel appartementen zijn;
er plekken moeten komen voor wateropvang dat hergebruikt kan worden.
in

Verzoekt het college om te onderzoeken of het mogelijk is:
1. deze vrijkomende plekken permanent te bestemmen voor plekken waar mensen in de zomer

2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
9.

kunnen vertoeven;

deze plekken permanent te herbestemmen als groene longen en daardoor de CO2 uitstoot
te reduceren;
deze plekken te herbestemmen als permanent wateropslag met behulp van de technieken
zoals onlangs te zien waren op het hittesymposium in de ECI;
op deze plekken enkele simpele eenvoudige bankjes met tafel te plaatsen zodat er plek is
voor de hangouderen om een kaartje te leggen en voor de oma's en opa's die op hun
kleinkinderen passen een spelletje mens erger je niet te spelen, komende uit de pot voor de
Ont-Moet-Banken
of mensen genegen zijn een fruit (of andere boom) te adopteren
een of 2 beweegtoestellen voor ouderen te plaatsen die in onze gemeente aanwezig zijn
een stukje "pluktuin" aan te leggen, of enkele bakken voor stadslandbouw te plaatsen
een (hobby) imker te vragen om een bijenvolk te plaatsen voor het bestuiven van de
bloesems
de resterende gelden uit de ESSV niet terug te laten vloeien naar de algemene middelen,
maar te gebruiken voor bovengenoemd initiatief

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 november 2018
De griffier,

lngediend door:
Leon Coenen (SPR)

De voorzitter,
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Motie Code Oranje (Durf anders te doen als Raad)

-De raad van de gemeente Roermond

in vergadering bijeen op donderdag

I november 2O18,

Constaterende dat:
1. de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021 en wetende dat in die wet o.a. de mogelijkheid wordt
geboden om een Omgevingsvisie uit te werken, waarin de belangen van iedereen wordt

2.
3.
4.
5.
6.
7.

meegenomen;
de Gemeenteraad de afgelopen jaren regelmatig heeft gesproken over de invulling van het terrein
van de oude Philipsfabriek en o.a. de buurtvereniging Vrijveld en andere omwonenden bepaalde
ideeën en belangen heeft uitgesproken;
de eigenaar van het terrein en de oude fabriek (ook gekend als Yageo) gedurende een paar jaar
de mogelijkheid heeft geboden aan een projektontwikkelaar om met concrete plannen te komen
voor dit leegstaande bedrijfsterrein en dat deze periode inmiddels verlopen is.
de samenleving steeds meer om burgerzeggenschap vraagt en tegelijk tegengestelde ideeën en
belangen kan hebben;
de samenleving ook andere manieren van doen heeft en uitgedaagd wilworden om los van
politiek gehakketak zaken anders aan te pakken in eigen wijk en omgeving (The Right to
Challenge);
met een andere aanpak, waarbij verschillende inzichten als bouwstenen worden gebruikt voor de
beste oplossing, dingen kunnen gebeuren die je in het oude systeem van competitiedrang en
profilering niet voor mogelijk houdt;
Code Oranje en het gezicht ervan Bert Blase en sympathisanten als Annemarie Penn- te Strake
en Herman Wijffels achter dit soort burgerinitiatieven staan.

Van mening zijnde dat:
1. dit oude bedrijfsterrein ontzettend veel mogelijkheden biedt (kleine bedrijven, wonen/werk, groen
en maatschappelijke voorzieningen) en in het belang van de stad en zijn inwoners een
belangrijke functie kan vervullen.
2. kan voorzien in verschillende belangen van onze inwoners en ondernemers en daarmee past in

3.

onze visies.
er op dit moment stilstand lijkt te zijn in de dialoog en onvoldoende gebruik wordt gemaakt door
de Raad om het dossier aan zich te trekken met eventueel gebruik te maken van de
Experimentenwet en Crisis en Herstelwet

Draagt het college op:
duidelijkheid te verschaffen over het traject waarbij Seinstra en van der Laan zijn ingeschakeld en wat
dit betekent voor dit gebied en een overzicht te geven over de ontwikkelingen (delegatie terug,
inschakeling Provincie en andere partijen) in dit dossier.

Roept de Raad op:
de samenleving in te gaan om inzichten op te doen bij onze inwoners over plannen rondom dit terrein
en fabriek (in eigendom van Yageo) met als uiteindelijk doel een Burgerforum of jury te laten beslissen
over de gewenste ontwikkelingen.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van
De griffier,

lngediend door: Leon Coenen, raadslid SPR

I november 2018.
De voorzitter,
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Motie niemand in de knel met genoeg betaalbare woningen
De gemeenteraad van Roermond in vergadering bijeen op B november 2018 ter bespreking van de
gemeentebegroting 20 1 9,

Constaterende dat:
1. de Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg heeft gegolden
voor een periode van 4 jaar,2014 tlm 2017 (dus is verlopen) en dat een actualisatie ervan pas is

2.
3.
4.
5.

voorzien medio 2019;

formeel is de in 2014 vastgestelde Structuurvisie tot de vaststelling van de geactualiseerde
Structuurvisie het toetsingskader voor nieuwe planinitiatieven;
afgelopen jaren regelmatig is aangekaart, dat het o.a. door toename van het aantal huishoudens
(starters, supersenioren en gezinsverdunning) ontbreekt aan voldoende betaalbare woningen in
de lage en middeldure segmenten voor koop en huurwoningen;
de resultaten van het Regionaal Woningmarktonderzoek voor de regio Midden-Limburg met
verdiepingsonderzoeken voor de kernen Asenray, Boukoul, Swalmen en Roermond dd. 16-102018 bekend zijn gemaakt;
deze resultaten geven op onderdelen een andere richting aan dan de geldende Structuurvisie.

Overwegende dat:
1. er een groep inwoners is in Roermond die (tijdelijk) net te veel verdient om in aanmerking te
komen voor huurtoeslag, maar die door een laag vrij besteedbaar inkomen aangewezen is op

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

een sociale huurwoning;
er een groep Roermondenaren is die te veel verdient voor een sociale huurwoning, maar door de
krapte op de vrije huursector ook moeilijk een (betaalbare) huurwoning kan vinden;
deze groep naast kenniswerkers en vaklieden ook 1 a 2 persoonshuishoudens, als ook gezinnen
betreft, die in de knel komen en waardoor ook de druk op de vrije huurmarkt toeneemt;
door de toenemende vergrijzing behoefte is aan grondgebonden seniorenwoningen (naast
aanpassingen aan bestaande woningen) en aan appartementen met lift (huur 417-710 en koop
150 tot 375 duizend);
verder een behoefte aan vrijstaande woningen koop (275 tot 375 duizend) bestaat.
in de woonvisie sprake moet zijn van een solidaire sfad, waar ruimte is voor alle bevolkings- en
inkomensgroepen;
sociale huurwoningen zo veel mogelijk beschikbaar moeten zijn voor Roermondenaren met een
laag of laag vrij besteedbaar inkomen, die geen vrije huursector woning kunnen betalen;
willen wij dit bereiken, de stad samen aan de s/ag moet gaan met woningcorporaties,
investeerders en ontwikkelaars, juist ook voor de middengroep, die in de knel komt.

Ver¿oekt het college:

1.
2.
3.

middels prestatie afspraken ervoor te zorgen dat corporaties de ruimte die de wet- en regelgeving
biedt voor deze doelgroep zo optimaal mogelijk benutten;
er voor zorg te dragen, dat er hierdoor naast voldoende betaalbare woningen voor
Roermondenaren met een laag ínkomen ook voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn
voor de doelgroep met een middeninkomen die in de knel komt;
ter voorkoming dat er besluiten worden genomen die niet passen in het beeld dat uit het recente
woningmarktonderzoek naar voren komt - vooruitlopend op de vaststelling van de
geactualiseerde Structuurvisie - bij nieuwe plannen nu al de uitkomsten van het onderzoek
meegenomen worden in de overwegingen

4.
5.

6.

de gemeenteraad over deze ontwikkelingen te informeren via de jaarlijkse woningbouwrnonitor.
lopende plannen als Roerdelta2waarin een maximum van 400 woningen is uitgesproken door de
gemeenteraad 'on hold worden gezet' en dat verdere toezeggingen eerst worden afgezet tegen
de resultaten uit het Woningmarktonderzoek, waarin een grotere behoefte bestaat aan informatie
over doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, starters en sociaal kwetsbaren (naast de
woonwensen in brede zin, dus ook huishoudens met hogere inkomens).
rekening te houden met de woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens met als favoriet
woonmilieu de substedelijke kernen en wijken (voornamelijk nieuwbouw, rustig wonen, groen en
ruim opgezet).

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van
De

griffier,

lngediend door:
Leon Coenen
Raadslid SPR

I

november 2018
De voorzitter,
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Motie Fietsvriendelijkheid en fietsvei ligheid
De Raad van de gemeente Roermond in vergadering dd. 8-11-2018 bijeen.

Constateterende dat:
L er voor het woon-werkverkeer steeds meer gebruik wordt gemaakt van elektrische fietsen (E-

2.
3.
4.

bikes en speedpedelecs);
de openbaar vervoermogelijkheden steeds beter benut moeten worden (en de fietsenstallingen
idem dito);
er een sterke ontwikkeling is op het gebied van deelfietsen;
er een Regionale fietsambitie wordt ontwikkeld met o.a. snelfietspaden;

Overwegende dat:
1. vanuit gezondheidsoogpunt fietsen als mobiliteitsvorm gestimuleerd moet worden;
2. het vanuit duurzaamheidsoogpunt gewenst is om de fiets te pakken, eventueel in combinatie met
trein/bus in plaats van de auto;
3. de gemeentelijke overheid voorwaarden moet realiseren om het gebruik van de fiets te
stimuleren als gezond, duurzaam en veilig vervoermiddel zowel in de stad, de gemeente als in de

4.
5.
6.

regio;

de Vitale Stad o.a. voorziet - in de bevordering van het fietsverkeer - in het plaatsen van
elektrische laadpalen (6) voor E-bikes zowel in de fietsenstallingen(2) als in het Centrum nabijde
terrassen;
wij begrepen hebben, dat het betreffende programma afgeketst is op het punt van ongewenste
inpassing van de elektrische laadpalen in het historisch straatbeeld en de financiële middelen
(20.000 euro) als niet voor 1-1-2019 de laadpalen concreet worden geplaatst:
wij dit laatste punt niet kunnen rijmen met de ongebreidelde en ondoorzichtig opgestelde
verkeersborden met (soms) tegenstrijdige en overbodige verkeersaanduidingen en ronduit
slechte fietsroutering.

Ver¿oekt het Gollege:
op basis van het GWP en de actuele ontwikkelingen de fietsvriendelijkheid van de gemeente te

1.

versterken;

2.

voorrang te geven aan het voor 1-7-2019 alsnog versneld bestellen en plaatsen van de 6
elektrische laadpalen in de Binnenstad, zonder dat het straatbeeld door geparkeerde fietsen
wordt aangetast.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van

I november 2018

De griffier,

lngediend door: Leon Coenen (SPR), V. Zwijnenberg

De voorzitter,

(WD)
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Motie Diversiteitsbeleid
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag B november 2O18,

Constaterende dat:
het college van B&W in de begroting van 201g een extra bedrag uittrekt van 100.000 euro voor het
voeren van diversiteitsbeleid;
Roept het college op:
dit extra geld niet te besteden aan uitgebreide studies en (door externe bureaus gemaakte)

1.
2.
3.
4.

beleidsrapportages;
een praktisch plan van aanpak te ontwikkelen, en daarbij gebruik te maken van bestaande
praktijk en deskundigheid in den lande;
bijde verdere uitwerking van dit praktisch plan van aanpak ook Roermondse partijen en

ervaringsdeskundigen te betrekken ;
zo mogelijk al in 2019 ook stappen te nemen in zake de uitvoering van dit plan van aanpak.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van
De

griffier,

lngediend door:

Selami Coskun, raadslid DENK

I november

2018.

De voorzitter,

