
 
 
 

 

 
 

 

 
AAN 

de burgemeester en  
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Roermond 

 
DOOR TUSSENKOMST VAN 

de griffier 
 
 

Roermond, 25 maart 2020 
 

 
Geachte burgemeester, geacht college, 
 

Via de app van Dagblad De Limburger van vanmiddag 17.47 uur lees ik dat de 
Limburgse gemeenten worden overspoeld met duizenden aanvragen voor 

financiële noodhulp van kleine ondernemers die door de coronacrisis aan de 
grond zitten. Ook lees ik in hetzelfde artikel dat in Roermond zich in een paar 
dagen tijd al zeshonderd mensen voor steun hebben gemeld en dat dit 

aantal volgens de gemeente snel oploopt.  
  

Tien (!) dagen geleden heb ik art. 43-vragen gesteld over de maatregelen van de 
gemeente Roermond aanvullend op de Corona-aanpak van het kabinet. In de 
raadsinformatiebrief van 20 maart jongstleden geeft de burgemeester weliswaar 

aan dat corona-gerelateerde art. 43-vragen van raadsleden weliswaar worden 
beantwoord, maar de grote vraag is wanneer. Het inmiddels opgetreden 

tijdsverloop geeft in elk geval aan welke beperkte betekenis u aan deze 
raadsvragen toekent en past geenszins bij het onderwerp en de inhoud hiervan. 
Ik onderschrijf de oproep van de burgemeester van harte om de crisis niet te 

politiseren. Hiermee wordt echter geen vrijbrief geboden om de actieve 
informatieplicht los te laten en het hoogste bestuursorgaan via de media te 

informeren.  
  

De reguliere collegevergadering vindt op dinsdagochtend plaats. Uit de 
collegevergadering van gisteren heeft mij vanuit het college sinds de laatste 
raadsinformatiebrief van vorige week tot op heden geen informatie over de 

Corona-crisis in Roermond bereikt, anders dan via Dagblad De Limburger. 
  

Tegen deze achtergrond leg ik u graag de volgende vragen voor: 

1. Wanneer bent u voornemens de art. 43-vragen van de VVD-fractie van 15 
maart 2020 te beantwoorden? 

2. Hoeveel ondernemers (waaronder ZZP’ers) en bedrijven hebben zich tot 

op dit moment voor steun tot de gemeente gewend? 



3. Hoeveel van hen heeft u direct kunnen helpen? Wanneer verwacht u 

ondernemers (waaronder ZZP’ers) en bedrijven die niet onmiddellijk 
geholpen kunnen worden hulp te kunnen bieden? 

4. Hoe wordt de door u geboden hulp en communicatie ervaren? 
5. Met hoeveel ondernemers (waaronder ZZP’ers) en bedrijven heeft u 

persoonlijk contact gehad om te bekijken welke maatregelen nodig zijn? 

Tot welke maatregelen heeft dit geleid? 
6. Hebben zich bij u ook ondernemers (waaronder ZZP’ers), bedrijven of 

inwoners van onze gemeente anderszins gemeld die financieel geraakt zijn 
of dreigen te worden door de coronacrisis en niet onder een 
steunmaatregel vallen? Zo ja, welke maatregelen heeft u voor hen 

getroffen of gaat u voor hen vanaf welk moment treffen? 

De VVD-fractie ziet uw reactie, liefst binnen enkele dagen, met bijzondere 
interesse tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Vincent Zwijnenberg 

Fractievoorzitter 
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