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M Oti e : subsidie inzake organisatie kampioens chap Zaate Hermeniekes.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op I november 2018,

Overwegende dat:
1. joekskapel 'Kiek Mer' uit Swalmen in 2017 de 35e editie van het Limburgs

Kampioenschap Zaate Hermeniekes heeft gewonnen;
2. joekskapel 'Kiek Mer' uit Swalmen daarmee de 36e editie mocht gaan organiseren;
3. zaterdag 18 november a.s. deze happening plaats gaat vinden;
4. het Limburgs Kampioenschappen Zaate Hermeniekes veel bezoekers trekt.

Constaterende dat;
1. er een subsidieaanvraag is ingediend voor het organiseren van dit kampioenschap;
2. door de gemeente € 5000 is toegezegd in plaatst van de gevraagde € 10.000.

Van mening zijnde:
1. dat een volledige honorering van het gevraagde bedrag op zijn plaats is;
2. niet alleen grootschalige kunst- en cultuurevenementen ondersteuning verdienen, maar

ook dit evenement, welke prima past bijonze Limburgse cultuur.

Roept het college op:
1. het toe te kennen bedrag op te hogen van € 5.000 naar € 10.000.

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

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:
Dre Peters, Dirk Franssen, Jos van Rey, raadsleden LVR
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Aangenomen (unaniem)

Motie Meldingsbereidheid discriminatie

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018,

Overwegende dat:
t. uit onderzoek van KIS bl¡jkt dat 94 procent van de gediscrimineerde jongeren geen nut zien in

het melden van discriminatie;
2. uit rapporten van Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) blijkt dat er weinig

meldingen zijn van discriminatie

Roept de burgemeester en het college van B&W op:
f . in gesprek te gaan met ADV Limburg over hoe de meldingsbereidheid vergroot kan

worden;
2. de raad te informeren over de uitkomsten van dit overleg.

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

De griffier, De voorzitter,

lngediend door: SelamiCoskun, raadslid DENK
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Motie Project Sensing

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018,

Overwegende dat:
1. tijdens de commissievergadering BM van 8 oktober 2018 is gebleken dat tijdens het uitvoeren

van project sensing gebruikt wordt gemaakt van een aantal kenmerken van etnisch, nationaal
karakter ( Bulgaars, Pools, Roemeens kenteken) om crimineel gedrag te identificeren;

2. mensen met een Oost- Europees kenteken eerder in een daderprofiel worden gezet dan andere
bezoekers;

3. artikel 77 VWEU luidt: het voorkomen dat personen, ongeacht hun nationaliteit, bij het
oVerschrijden van de binnengrenzen aan ENIGE controle worden onderworpen.

4. uitspraak van de Hoge Raad op 9-10-2018 (zaaknummer 16/00166), aangeeft dat in het
project " moelander" onbegrijpelijk is om een selectiecriterium te hanteren of een kenteken
afkomstig is uit een bepaalde groep landen, en met de wijze van controleren indirect
onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit of afkomst.

Roept de burgemeester en het college van B&W op:
al hun invloed aan te wenden om partners in de pilot sensing ertoe te bewegen etnische kenmerken
uit de pilot te halen en de pilot zonder deze kenmerken alsnog uit te voeren.

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

De griffier, De voorzitter,

lngediend door: SelamiCoskun, raadslid DENK
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Aangehouden

Motie: uitvoering Vitale Sted project Munsterplein

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 8 november 2018

Overwegende dat:

1. Grondige renovatie van het Munsterplein aljaren wenselijk is om diverse redenen;

2. Er een groot draagvlak is voor de realisatie omdat dit ontwerp in samenspraak gemaakt is met een

zeer diverse klankbordgroep, en ondersteund wordt door ondernemers, bewoners en andere

belanghebbenden;

3. Het jubileumfeest van het 800-jarig bestaan van de Munsterkerk extra bezoekers naar onze

binnenstad zal brengen in2O2O.

Constaterende dat:

Door de beperkte middelen die beschikbaar zijn vanuit de Vitale Stad, de herinrichting van het Munsterplein
slechts gedeeltelijk uitgevoerd dreigt te worden, Hierdoor wordt slechts een beperkt deel van de doelstelling voor
de "huiskamer van Roermond" behaald.

Van mening zijnde dat:

t. De uitvoering zal bijdragen aan de aantrekkingskracht van/ naar de Hamstraaq

2. De uitvoering een verbetering teweeg zal brengen in de leefomgeving met name aan de Noord-Oost

zijde;

3. De uitvoering een nudge zal geven aan de ondernemers/ investeerders om de panden van Blokker

en V&D nieuw leven in te blazen (verbetering vestigingsklimaat);

4. De uitvoering bij zal dragen aan een verbeterde doorstroming van winkelend publiek/toerisme naar

de Munsterstraat, Graaf Gerardstraat en het Kloosterwandplein;

5. De uitvoering bij zal dragen aan de aantrekkingskracht van toerisme van DOC naar de binnenstad;

6. Door de uitvoering de historische en monumentale waarde van het plein tot haar recht zal komen;

7. De uitvoering van het hele ontwerp perfect past in de groen visie van deze coalitie.

Roept het college op:

Tot het vrij maken van de benodigde middelen voor de complete uitvoering van het project Munsterplein
(onderdeel Vitale Stad).

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

De griffier, De voorzitter,

lngediend door:

Gerard Nizet, raadslid Socialistische Partij

O

Doe mee! Kijk voor informatie op roermond.sp.nl
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Aangehouden /8/u3/

Motie behoud culturele evenementen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 8 november
2018,

Overuvegende dat:
1. uit het krantenartikel in Dagblad De Limburger van 7 november jl. blijkt dat de Sint

Maartenviering waarschijnlijk verdwijnt uit de binnenstad van Roermond.

Gonstaterende dat:
1. de subsidie voor deze viering op € 300,00 per jaar staat;
2. de kosten voor dit culturele evenement op ca. € 1.000,00 uitkomen;
3. daarmee jaarlijks een structureel tekort ontstaat;
4. de gemeente zich weinig faciliterend opstelt richting de organisatie volgens het eerder

genoemde krantenartikel.

Van mening zijnde dat:
1. culturele evenementen, zeker als ze zo'n lange historie kennen, een plaats moeten

kunnen blijven houden in Roermond;
2. er voldoende budget is om dit evenement niet als kinderfeest, maar als evenement te

oormerken;
3. de gemeente zich ten allen tijde faciliterend dient op te stellen ten opzichte van

inwoners die een positieve bijdrage hebben in onze gemeente.

Roept het college van B&W op:
1. te inventariseren welke culturele evenementen momenteel niet in het

evenementenbeleid vallen;
2. af te wegen of er criteria zijn waardoor deze culturele evenementen wel binnen het

evenementenbeleid kunnen vallen ;

3. met betreffende organisatoren om tafel te gaan om te bespreken wat de
consequenties zijn als gebruik gemaakt wordt van een ander type subsidie;

4. zich ten alle tijden faciliterend op te stellen tegenover inwoners die een positieve
bijdrage leveren aan de gemeente, o.a. door het organiseren van een cultureel
evenement;

5. uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 hierover verslag af te leggen aan de
gemeenteraad.

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

De griffier, De voozitter,

Ingediend door:
Lieke van Hal, Dré Peters, Ben Peters, Dirk Franssen, Jos van Rey, Bert Achten, Turgut
Celebi, Aijiththan Loganathan, Kadri Sogukcesme
Raadsleden Liberale Volkspartij Roermond


