
    
Roermond gezond naar 2022

 
 
Voorzitter, nu we de alweer laatste begroting van deze zittingsperiode behandelen, kijkt de VVD in
haar ‘algemene beschouwingen’ een beetje terug en ook een beetje vooruit.

 
4 Jaar geleden begon de VVD met de volgende inleiding voor de Begroting 2014:

 
De VVD maakt van Werken aan Werk haar centrale motto. Een baan zorgt niet alleen voor inkomen
maar zorgt ook voor een zinvolle levensinvulling, lagere uitkeringsdruk, een levendige stad en voor
de lokale ondernemers een beter investeringsklimaat. De VVD wil de toegankelijkheid van het
recreatief groen in Roermond verbeteren en uitbreiden. De oevers van de Maasplassen zijn thans
onvoldoende bereikbaar. Daarnaast is de VVD van mening dat ouders en kinderen gebruik moeten
kunnen maken van kinderopvang en veilige basisscholen in de ‘eigen’ woonwijk.

 
Nu, 4 jaren later staan we voor de begroting 2018 en opnieuw gemeenteraadsverkiezingen.

 
Door het herstel van de economie in de afgelopen 4 jaren staat Roermond er inmiddels beter voor.
Onze begroting toont een financieel gezonde gemeente. Weliswaar komt de algemene reserve met
12 Mln. eind 2018 ca. 2 Mln. lager uit dan eind 2013 begin van deze coalitieperiode, maar daar
staat tegen over dat in dezelfde periode de weerstandscapaciteit stijgt van 31 Mln. naar 35 Mln.
Daarbij: de begroting is meerjarig sluitend, ook na verwerking van de invloeden uit de
septembercirculaire. Kortom Roermond is financieel gezond.

 
De werkgelegenheid is gestegen, de winkelleegstand is na een aanvankelijke stijging weer aan het
afnemen en minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering.
De transities in het sociale domein zijn, wel met de nodige kopzorgen voor de gemeentelijke
organisatie en de ketenpartners zonder grote gevolgen voor onze inwoners in gang gezet.
De benodigde zorg wordt doorgaans gegeven, met korte of geen wachtlijsten.
De financiële kant is zoals bekend nog zorgelijk, met name Jeugdzorg en de verplichte voortzetting
van de SW-taken zijn hier letterlijk het zorgenkind en tonen ernstige tekorten op de beschikbare
budgetten, maar verderop meer hierover.

 
De afgelopen 4 jaren is er een omslag geweest in de manier waarop we de stad besturen.
Op allerlei gebied is burgerparticipatie georganiseerd, resulterend in een overheid die dichter bij de
burger staat en die met meer draagvlak kan besturen.
Voorbeelden zijn het tot stand komen van een breed gedragen toekomstvisie voor de hele gemeente,
de duurzaamheidsvisie, het gemeentelijk verkeer en vervoerplan, de groenvisie en de nieuwe
beheersplannen voor de openbare ruimte en binnenkort de planvorming voor de stedelijke
ontwikkeling Roerdelta fase 2.

 
Voor de komende periode staan we opnieuw voor uitdagingen. Zoals de uitvoering van het plan
“Vitale Stad” waarin we gaan werken aan een gezellige, economisch gezonde en beter
toegankelijke binnenstad.
De stationsomgeving krijgt een nieuw gezicht en wordt getransformeerd tot een regionaal



mobiliteitsknooppunt, waar voetgangers en fietsers centraal staan en ov-gebruik aantrekkelijker
wordt.
Het Munsterplein en de omgeving van de Munsterkerk worden opnieuw ingericht.
De herinrichting van de N280 door Roermond, met ook de herinrichting van de aansluitingen
hierop in Roermond gaan gerealiseerd worden.
En! de eerste stappen in de uitvoering van het GVVP met o.a. een snelfietsverbinding Sittard-Venlo
via Roermond worden gezet.

 
We zijn gestart met de vernieuwde aanpak van samenwerking met de gemeenten om ons heen onder
het motto “Grip op Samenwerking”, met als goed voorbeeld de vernieuwde opzet waaraan wordt
gewerkt voor de Westrom.
De opzet van de RUD en het transparanter maken van samenwerkingsverbanden als Omnibuzz en
de Veiligheidsregio.
Ook de Samenwerking Midden Limburg zal na de verkennende fase meer concrete vormen
aannemen.

 
Voor de inrichting en het aanzien van de binnenstad is al een eerste stap genomen met de pilot in de
Hamstraat waarvan de resultaten binnenkort bekend worden.
Op basis daarvan zal een plan voor de hele binnenstad gemaakt worden, zo nodig met eigen
“beelddefinities” per straat of deelgebied, om zo de aantrekkelijkheid van de binnenstad te
vergroten en verrommeling te voorkomen.

 
De transities in het sociale domein moeten nog voltooid worden, waarbij armoedepreventie en –
bestrijding een belangrijk thema zullen blijven. Onderwijs kan daarin een belangrijke rol spelen –
immers! het behalen van een startkwalificatie waarmee je succesvol aan de slag kunt in een
betaalde baan is voor iedereen gewenst. Zowel voor onze jeugd in regulier onderwijs als voor
volwassenen door aanvullende scholing in volwassenenonderwijs.

 
Op onderwijsgebied, worden een aantal schoolgebouwen vernieuwd of ingrijpend gerenoveerd en
gingen de eerste Integrale Kind Centra van start, waarmee voor onze jongste jeugd nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden.

 
Zowel de uitvoering van de verplichte SW-taken Westrom als de Jeugdzorg kampen met ernstige
tekorten – voor beide problemen zijn in 2016 en 2017 moties aangenomen die van harte door de
VVD zijn ondersteund, met o.a. een oproep naar “de politiek in Den Haag” nog eens goed te kijken
naar de problemen die lokaal kunnen ontstaan door een kennelijk onjuiste toedeling van de
macrobudgetten.
Ook wordt hard gewerkt aan een innovatieve en efficiënte inrichting van de Jeugdzorgtaken, die
samen met een slimme aanbesteding, op termijn moet resulteren in lagere kosten.
Voor de Westrom is zoals al gezegd een traject ingezet, in gezamenlijkheid met de regio.
Doel: opstellen van een goed businessplan dat voor de Westrom tot hogere inkomsten en een
efficiëntere kostenstructuur zorgt.
En! op korte termijn ook het creëren van een veilige en beschermde werkomgeving voor diegenen
die dat nodig hebben.
Er is een begin gemaakt met een herbezinning op het totaal van de taken die voortvloeien uit de
participatiewet en hoe deze uitgevoerd kunnen worden. Westrom zal daar zeker een onderdeel in
zijn, maar ook andere maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers kunnen en zullen daarin
moeten participeren.
Het uiteindelijke doel is dat alle beschikbare expertise wordt ingezet, al of niet in samenwerking
tussen organisaties, om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken op een zinvolle en
voldoening gevende wijze aan bijdrage aan onze maatschappij te kunnen leveren.

 
 
Belangrijk voor al onze burgers is een goede communicatie tussen de gemeente en haar inwoners.
Een toenemend gebruik van nieuwe media en digitale kanalen, maakt inwoners die hier geen



toegang toe hebben, of er niet mee om kunnen gaan, onbereikbaar! voor die inwoners moeten we
zorgen voor communicatie op maat, liefst in hun directe nabijheid – je kunt daarbij denken aan
inzet via wijkcentra en andere ontmoetingsplaatsen.

 
De verbetering van de bereikbaarheid van onze oevers en het water vraagt meer aandacht. De VVD
zal zich hiervoor blijven inzetten.
De Maashaven is nieuw ontwikkeld en de riviercruiseterminals zijn voltooid en in gebruik.
In de komende periode moet samen met de Regio Midden Limburg uitvoering gegeven worden aan
het Masterplan Maasplassen, ter versterking van de toeristische mogelijkheden en de promotie
daarvan.

 
Parallel daaraan wordt er lokaal, in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere betrokken
partijen gewerkt aan een ontwikkelingskader voor de stedelijke Maasplassen u kon daar in de media
al iets over lezen. Maar -  we kunnen meer doen. We moeten zelfs meer doen, want de
watermogelijkheden liggen letterlijk aan de voeten van onze stad, we willen meer actie op de
plassen, ook voor onze jeugd.
We moeten zorgen voor meer- en betere wandel- en fietspaden langs en naar onze oevers van de
Lus van Linne tot de Asseltse Plas
Een verstandige inrichting van Roerdelta fase 2 kan recht doen aan toegankelijkheid, gebruik en de
zichtbaarheid van de oevers en het water daarachter op korte afstand van de binnenstad.

 
Alles overziende, kunnen we vaststellen dat er in alle opzichten veel is uitgevoerd en in gang is of
wordt gezet in Roermond. De economie staat niet stil en er is een basis gezet voor belangrijke
ontwikkelingen in de toekomst. Daar zijn we als deelnemer in deze coalitie trots op Roermond is
gezond!

 
 
 
 
 
 


