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Algemene Beschouwingen 2020 

Inbreng VVD-fractie, 1e termijn 

7 november 2019 

 

Alleen het gesproken woord telt! 

(toegestane spreektijd 7 minuten) 

 

 

Voorzitter, leden van de raad, leden van het college,  

 

“Kan het beter? Altijd! Daar gaan we voor!” 
 
 

Als iemand in onze geschiedenis het land zou mogen kiezen om geboren te worden, zou 

dat zomaar Nederland kunnen zijn! “Nederland is een van de meest vrije en welvarende 

landen ter wereld. De mogelijkheden voor mensen om het eigen levenspad te kiezen en 

een leven in welzijn te delen met familie en vrienden, zijn enorm.”. Een citaat van Klaas 

Dijkhoff uit het discussiestuk “Liberalisme dat werkt voor mensen”. Als iemand in de 

geschiedenis vervolgens de plaats zou mogen kiezen om geboren te worden, kan dat 

zomaar Roermond zijn! “Het gaat goed met Roermond. Veel inwoners wonen met plezier 

in onze stad. Ondernemers krijgen de ruimte om te ondernemen. (…) Alleen sámen 

kunnen we maatschappelijke vraagstukken oplossen!”. Enkele citaten uit het voorwoord 

van de Begroting 2020.  

 

De VVD-fractie deelt de opvatting van het college dat we alleen sámen de 

maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Wel willen wij het college meegeven 

deze handleiding te verankeren in alle dossiers. Bij de ontwikkeling van Roerdelta fase 2 

en 3, de problematiek van kamerverhuur en ministudio’s in onze binnenstad, het 

personeelsbeleid van onze gemeente, de verplaatsing van de coffeeshops, om er enkele 

te noemen, is het niet gemakkelijk deze handleiding te vinden, zo deze al bestaat.   

 

Algemene Beschouwingen 

De Algemene Beschouwingen worden nog altijd gezien als de feestdag van onze  

democratie. Maar heeft deze betekenis niet veel van haar glans verloren? Wat kun je in 5 

minuten per fractie plus 1 minuut extra voor elk raadslid nou inbrengen? Dat verklaart 

ook waarom de VVD-fractie wat uitgebreider stil heeft gestaan bij de voorbereidende 

schriftelijke vragenronde en meer moties in petto heeft dan gebruikelijk. Door de 

voortrazende digitalisering ben je vandaag up-to-date en kun je morgen zomaar achter 

de feiten aanlopen. Dat relativeert ook de Algemene Beschouwingen.  

 

Citymanagement 

In hoeverre is de Begroting als sturingsinstrument of afwegingskader nog bestand tegen 

deze dynamiek? De Bestuursvoorzitter van Stichting Citymanagement Roermond heeft 

ons tijdens het Sprekersplein met de neus op de feiten gedrukt. Zorgvuldig bestuur bij 

subsidie ontvangende partijen vraagt medio 2020 al om duidelijkheid voor het jaar 2021. 

Structurele samenwerkingsrelaties vragen om meerjarige duidelijkheid. Mijn fractie dient 

met mede-ondertekening van de fracties van LVR en CDA een motie in waarin het 

college wordt gevraagd in de Kadernota 2021 zichtbaar te maken dat Citymanagement 

Roermond op dezelfde steun van de gemeente kan blijven rekenen.  
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De VVD-fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ook andere subsidierelaties in 

een vergelijkbare situatie verkeren. Continueren of beëindigen van een subsidierelatie 

liggen voor een gesubsidieerde partij in elkaars verlengde, zeker wanneer zij personeel in 

dienst hebben. Zorgvuldig bestuur verlangt in een zo vroeg mogelijk stadium 

duidelijkheid. Onderkent het college deze ontwikkeling? Zou die behoefte aan meerjarige 

duidelijkheid bij specifieke subsidierelaties geen aparte paragraaf rechtvaardigen in 

toekomstige Begrotingen? 

 

Vrijwilligerstekort 

Je kunt tegenwoordig niet zomaar een vereniging of stichting besturen. Van 

vrijblijvendheid is bepaald geen sprake meer. In zoverre betreurt mijn fractie de 

wachtlijsten die bij sport- en jeugdverenigingen zijn ontstaan. Juist door een tekort aan 

vrijwilligers. De VVD-fractie dient met mede-ondertekening van de fracties SPR en LVR 

een motie in om te onderzoeken hoe de gemeente als regisseur kan bijdragen aan 

stimulerende maatregelen om deze tekorten weg te werken.  

 

Integraal Seniorenplan 

Bij het vrijwilligerswerk zijn veel senioren betrokken. Zij vormen vaak een onmisbare 

schakel en onze samenleving maakt dankbaar van hen gebruik. Het aantal senioren 

neemt de komende jaren verder toe. Toch ontbreekt het aan een integraal plan om 

Roermond “vergrijzingsproof” te maken. Vandaar dat de VVD-fractie het college via een 

motie, mede-ondertekend door de LVR-fractie, oproept een programma-overstijgend 

integraal Seniorenplan op te stellen.  

 

Reanimeren Toekomstvisie 2030 

Terug naar de stip op de horizon en de afvlakkende betekenis van een jaarbegroting. 

Gelukkig hebben wij nog onze Toekomstvisie 2030! Maar die Toekomstvisie lijkt een 

krampdossier te zijn. Vragen van onze fractiemedewerker worden niet beantwoord. Fase 

6 van deze Toekomstvisie 2030 staat in het teken van communicatie en uitvoering. Het 

lijkt erop dat deze fase in lucht is opgegaan en dat de Toekomstvisie zelf is verdwenen in 

een bureaulade. Wanneer vernemen wij iets over de stand van zaken?  

 

Stedelijke economie 

Stop met het links laten liggen van onze stedelijke economie, zeg ik tegen ons centrum-

linkse college! Stop met het teren op oude successen! Wie niet verandert en vernieuwt, 

belandt uiteindelijk op een doodlopend spoor. Wanneer komt het college met nieuwe 

initiatieven op economisch beleid?  

 

Suggesties: netwerken en upgraden Citymanagement 

De VVD-fractie behoort niet tot de spreekwoordelijke stuurlui die aan de wal staan en 

legt u graag nieuwe invalshoeken voor. Denkt u eens aan netwerken! U wordt met open 

armen ontvangen door de provincie Limburg, het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat, OML, LIOF en Yageo. De VVD-fractie breekt graag een lans voor het upgraden 

van Citymanagement naar een Citymarketing-organisatie. Nu beperkt het 

Citymanagement zich tot de binnenstad. Citymarketing zou het aandachtsgebied kunnen 

verruimen door ook de samenwerking te zoeken met ECI Cultuurfabriek, het Laurentius 

Ziekenhuis, de onderwijsinstellingen, de andere BIZ’zen of de grotere bedrijven op onze 

industrieterreinen. Uiteraard met een ander budget dan nu het geval is.  
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Monumentenstad en ‘Roermondbeleving’ 

Roermond moet transformeren naar een leisure destination. Dat is voor de VVD-fractie 

een stip op de horizon voor over enkele jaren. Roermond moet een soort plaza worden 

waarin alle ingrediënten zijn vertegenwoordigd voor een meerdaags, aantrekkelijk 

verblijf. Onze motie “Versterking monumentenstad Roermond” hangt hier ook 

onmiddellijk mee samen. Naast de fysieke vormgeving kan deze plaza digitaal worden 

versterkt via het communityplatform WeAreRoermond. Denk aan een dinertje of 

hotelkamer, boeken, een parkeerplaats boeken of een theatervoorstelling reserveren. 

‘Roermondbeleving’ begint al achter je laptop, je iPad of lopend met je mobiele telefoon. 

Mijn fractie is erg benieuwd welke initiatieven het college gaat nemen!  

 

Laat ik met een compliment eindigen. De nieuwe begrotingsopzet heeft de VVD-fractie 

als een verbetering ervaren. Wat de begrotingsinhoud betreft, resteren nog een aantal 

moties, die ik hierbij als ingediend beschouw. Voor de kijkers verwijs ik kortheidshalve 

naar de website of de facebookpagina van de Roermondse VVD.   

 

“Kan het beter? Altijd! En daar gaan we voor!”  
 
Dank u wel! 

 

 

Ernest Oele 

Vincent Zwijnenberg 

 

 


