
  

 

 

 
 

 
 
AMENDEMENT TOEKOMST GODSWEERDERSINGEL 10 

 

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 13 februari 2020;  

 

gezien het raadsvoorstel van 7 januari 2020 met zaaknummer 124542-2019; 

 

overwegende: 

a) dat het college in reactie op het advies van de Commissie Ruimte van 29 januari 

2020 aangeeft “dat het de voorkeur geniet als de raad aangeeft toekomst te zien 

in het behoud van Godsweerdersingel 10 op basis van hetgeen eerder genoemd”; 

b) dat het college tegen deze achtergrond beslispunt 4 in het concept-raadsbesluit 

met zaaknummer 124542-2020 heeft geformuleerd; 

c) dat het college in haar raadsinformatiebrief van 18 juni 2019 met nummer 41235-

2019 over ‘Vervolgonderzoek Godsweerdersingel 10’ de raad nog de vrije keuze 

laat tussen herontwikkeling en sloop; 

d) dat, nu het ‘Vervolgonderzoek Godsweerdersingel 10’ niet is afgerond, het 

volstrekt prematuur is de raad nu al te laten uitspreken dat hij toekomst ziet in 

het behoud van Godsweerdersingel 10; 

e) dat bovendien de maatschappelijke opvatting over sloop of herontwikkeling stevig 

uiteen loopt en hierdoor juist extra zorgvuldigheid is geboden; 

f) dat de scenario’s sloop en herontwikkeling door de raad moeten kunnen worden 

afgewogen zonder dat er sprake is van vooringenomenheid; 

 

overwegende voorts: 

g) dat het college volgens de Jaarverantwoording 2017 (raadsvoorstel 2018/047/1) 

een bestemmingsreserve kapitaallasten heeft gevormd met de intentie 

Godsweerdersingel 10 te slopen;  

h) dat beslispunt 4 van het concept-raadsbesluit met zich mee brengt dat er vrijval 

plaatsvindt binnen de bestemmingsreserve kapitaallasten van zo’n € 2 miljoen; 

i) dat deze vrijval op dit moment ongewenst is met het oog op zorgvuldige 

besluitvorming over de toekomst van Godsweerdersingel 10 in het najaar;  

 

besluit: 

beslispunt 4 in het concept-raadsbesluit met zaaknummer 124542-2020 als volgt te 

wijzigen: 

 

“In te stemmen met een vervolgproces waarbij de raad in het najaar van 2020 een 

volwaardige keuzemogelijkheid tussen het sloop- en herontwikkelingsscenario inclusief 

doorrekening krijgt voorgelegd;” 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 februari 2020, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

Ingediend door Vincent Zwijnenberg (VVD) en Ernest Oele (VVD) 
 


