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Dank Voorzitter, 

“ Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen. 

Dit oude Afrikaanse spreekwoord vertelt veel over de intenties waarmee je naar 

de uitdagingen van deze tijd kunt kijken. En dit college, ons college, heeft 

terecht gekozen om samen op pad te gaan. Geheel in lijn met de participatie 

maatschappij met een stevige inzet op maximale betrokkenheid. Een keuze die 

de VVD sterk toejuicht.  

Een keuze die niet uit weelde is gemaakt maar bittere noodzaak is 

gebleken. Na jaren van voorspoed en dadendrang heeft dit college te maken 

gekregen met sterk veranderende omstandigheden. En andere omstandigheden 

vragen om een andere aanpak. Dat hiermee tijd gemoeid gaat begrijpt de VVD 

en deze heeft zij dan ook aan het college gegeven. Met het presenteren van de 

2e kadernota van dit college, is het wat de VVD betreft ook tijd om de focus te 

verleggen en nu vol te gaan voor het uitvoeren van de gemaakte plannen en het 

coalitieakkoord. 

Zoals de plannen voor de economie. Want ondanks de positieve 

economische ontwikkelingen hebben veel ondernemers het nog steeds zeer 

moeilijk. Met name de ondernemers in de retail zien zicht geconfronteerd met 

sterk teruglopende omzet en marges. Deels kunnen zij hieraan zelf  iets doen 

door te innoveren en actief  te zijn met de inzet van alle mogelijke middelen en  
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mogelijkheden. Echter veel van deze ondernemers kunnen dit traject niet alleen 

bewandelen en worden geconfronteerd met te veel regeldruk en verwachten van 

dit college een helpende hand. De VVD vindt dat zij deze helpende hand ook 

verdienen en roept het college op om proactief  de haar toegekende middelen, 

waar onder de ESSV gelden, daarvoor in te zetten. Het zijn namelijk juist 

kleinschalige projecten die een wezenlijke bijdrage kunnen geven aan het 

ondernemersklimaat in Roermond. Aansluiten bij allerhande netwerk 

verbanden zoals de Retailagenda kunnen hierbij natuurlijk helpen maar zijn 

slechts ondersteunend. Initiatief  en dadendrang dienen lokaal te worden 

ingevuld. Maar uiteraard gaat het niet alleen om de retail maar gaat het de 

VVD om alle economische ontwikkelingen. Wij verwachten dan ook dat het 

college op voortvarende wijze invulling gaat geven aan haar doelstellingen en 

uitgangspunten uit het coalitieakkoord. Hierbij denkt de VVD fractie o.a aan 

een snelle oplossing voor de verbinding van het Outlet naar de binnenstad. Een 

en ander in de lijn en geest van aangenomen CDA motie, “flankerend beleid en 

uitnodigende verbinding tussen DOC en de binnenstad”, van februari 2014. 

Een voortvarendheid die wij wel hebben kunnen waarnemen bij de 

invulling van de 3D's. Een zeer ingewikkelde en ingrijpende operatie die tot op 

heden zonder al te grote problemen plaats vindt. Een operatie ook die wat de 

VVD fractie betreft goed oog heeft voor zowel de burgers als voor de 

operationele doelstellingen van het nieuwe beleid. Hierbij tekenen wij wel aan 

dat wij met spanning en belangstelling wachten op de eerste financiële 

resultaten. Want daar waar enkele omliggende gemeente deze resultaten reeds 

hebben gedeeld, zijn deze voor Roermond nog niet bekend. En dat terwijl 

binnenkort de onderhandelingen starten voor de verlenging van de verschillende 

zorg contracten. Een bijna onmogelijke onderhandelingspositie lijkt ons. Nog 

geen concrete cijfers over het afgelopen 6 maanden maar al wel positie moeten 

bepalen op basis van deze ontbrekende cijfers in de onderhandelingen met de 
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aanbieders. De VVD fractie vraagt het college zodoende om alvorens de 

onderhandelingen af  te ronden te kunnen beschikken over de actuele cijfers van 

de afgelopen 6 maanden. 

Roermond heeft veel dingen die voor haar werken zoals haar gevarieerde 

retail, het outlet, de historische binnenstad met veel monumentale gebouwen en 

haar rijke tradities. Ook beschikt Roermond over een groot aantal toeristische 

trekpleisters en evenementen. En daar waar veel aan het water gelegen steden 

daar maximaal gebruik van maken voor recreatie en toerisme, doet Roermond 

dit slechts zeer bescheiden. Ja we hebben vormen van water toerisme, maar die 

zijn wat de VVD betreft te zeer gericht op een beperkt doelgroep. En dat terwijl 

het water een enorme toegevoegde waarde is en kan zijn voor Roermond. Reeds 

eerder heeft de VVD gepleit voor meer natuur recreatie voor haar bewoners 

door de aanleg van wandel- en fietspaden en recreatie gebieden. In het coalitie 

akkoord zijn hierover afspraken gemaakt en de VVD verwacht dan ook dat de 

raad in de begroting 2017 concrete voorstellen voor uitvoering tegemoet kan 

zien op dit gebied. Verheugd is de VVD dat er beweging is waar te nemen op 

moeilijke en langdurig dossiers zoals Yageo en de ontsluiting van het NS Station 

middels een mogelijke nieuwe brug of  tunnelverbinding. Het zijn stappen in de 

richting van een oplossing, daar waar deze trajecten vele jaren hebben 

stilgelegen. 

Zoals in de jaarverantwoording reeds gememoreerd heeft Roermond ook in 

2014 weer een batig saldo kunnen noteren. Een batig saldo dat verschillende 

oorzaken heeft. Zo zijn daar o.a. niet gerealiseerde uitgaven door het ontbreken 

of  vertragen in de uitvoering van projecten of  het te ruim opnemen van 

budgetten. Ook blijft er altijd het element van tijd zoals ook al gememoreerd bij 

de 3D's. Want daar hebben we nog geen echt overzicht van de daadwerkelijke 

kosten. 
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Evengoed hebben we dus wederom een batig saldo kunnen bijboeken bij 

onze reserves. En daar waar geld word overgehouden is er ook altijd de roep om 

het doen van extra uitgaven. En mogelijk begrijpelijke oproep maar in de ogen 

van de VVD niet zonder gevaar. Daar je geld maar 1 keer kunt uitgeven en wij 

niet alle cijfers, zoals bij de 3D's, permanent actueel hebben, is de VVD van 

mening dat een stevig begrotingskader moet worden gehandhaafd. Waarbij  

eventuele tegenvallers verrekend worden met meevallers en we niet achteraf  

geconfronteerd worden met een negatief  saldo. Wat de VVD betreft blijft het 

credo dan ook " je kunt het geld maar 1 keer uitgeven".  

Wij dienen dus zuinig te zijn met de ons toevertrouwde middelen en 

zodoende is de VVD voorstander van het verder bekijken en benutten van de 

eventuele mogelijkheden uit het kerntaken boek. Door een beter inzicht in de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van ombuigingen in combinatie met het 

opzetten van een zgn keuze menu van middelen, kunnen nieuwe initiatieven 

worden ontplooit. De VVD zal,  als mede indiener van het amendement en 

motie, deze van harte steunen. 

Dank voorzitter.   
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