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AAN 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Roermond 

 
 

DOOR TUSSENKOMST VAN 
de griffier 
 

 
Roermond, 14 november 2019 

 
 

Geacht college, 
 
Artikel 43-vragen over het communicatiebeleid 

 
Tijdens de Algemene Beschouwingen op 7 november 2019 heeft de VVD-fractie, 

mede ondersteund door de fracties van CDA, D’66, Groen Links, DENK en SP, 
onder meer de motie Regentonnen ingediend (zie bijlage). In deze motie wordt 
het college opgedragen het gebruik van regentonnen te stimuleren en bij het 

toekomstig afvalbeleid te onderzoeken of het mogelijk is regentonnen te 
produceren met in Roermond ingezameld plastic afval. De motie is met steun 

vanuit alle fracties aangenomen.  
 
In de nieuwsbrief ‘Roermondpost’ van 12 november 2019 wordt door u onder het 

kopje “Begroting 2020 aangenomen” aandacht geschonken aan de Algemene 
Beschouwingen: 

 
“De gemeenteraad vroeg extra aandacht voor diverse thema’s die vooral te maken 

hadden met de dienstverlening van de gemeente aan inwoners, duurzaamheid, 

economie, overlast van de coffeeshops en de zorgen over het toenemende gebruik van 

lachgas. Ook werd aandacht gevraagd voor de wijken en kernen van Roermond.”  

 

Over de begroting voor 2020 merkt u op: 

 
“(…) Hiervoor gaan de uitgaven omlaag en de inkomsten omhoog. De komende jaren 

moet in Roermond 8 miljoen worden bezuinigd, naast de besparingen op het sociaal 

domein (zoals jeugdzorg en Wmo). Hoe dit gebeurt, staat in de begroting voor 2020 

(…)”.  

 

Tegen deze achtergrond leggen wij u op grond van artikel 43 van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad van Roermond de volgende vragen voor. 
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1. Waarom rangschikt u diverse moties en amendementen onder abstracte 

begrippen als dienstverlening, duurzaamheid en economie en noemt u 
expliciet de moties over de coffeeshops, over het toenemend gebruik van 

lachgas en over wijken en kernen? 
2. Waarom heeft u communicatie over onder andere de aangenomen motie 

Regentonnen achterwege gelaten? 

3. Waarom communiceert u in verhullende bewoordingen (“inkomsten 
omhoog”) over de belastingverhoging waarmee u de Roermondse burger, 

het Roermondse bedrijfsleven en onze toeristen in 2020 confronteert? 
4. Waarom communiceert u wel over de plek waar de burger meer informatie 

kan vinden over de bezuinigingen en laat u communicatie over de 

vindplaats van de moties en amendementen achterwege? 
5. Waarom heeft u geen overleg gevoerd met (het presidium van) de 

gemeenteraad over de wijze waarop hij wenst te communiceren over zijn 
moties en amendementen? 

6. Vindt u het gepast dat in het duale tijdperk uw college voor de 

gemeenteraad naar buiten communiceert? 
7. Hoe voorkomt u in de toekomst dat de gemeenteraad wordt verrast door 

uw communicatie over zijn besluitvorming(straject)? 
 

De VVD-fractie ziet uw reactie met bijzondere interesse tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Vincent Zwijnenberg 
fractievoorzitter 
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Bijlage: motie Regentonnen 


