
 
 
 

 

 
 

 

 
AAN 

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

 
DOOR TUSSENKOMST VAN 

de griffier 
 
 

Roermond, 1 april 2020 
 

 
Geacht college,  
 

Artikel 43-vragen over de relatie met de Dorpsraad Swalmen 
 

De VVD-fractie heeft met veel interesse  en waardering kennis genomen van het 
Jaarverslag 2019 van de Dorpsraad Swalmen. Het overzicht van al haar 
activiteiten benadrukt het belang en de betekenis van een “volwassen” 

Dorpsraad in de gemeenschap van Swalmen. Niet alleen het “teken van 
volwassenheid”, maar vooral en met name alle activiteiten die hierin worden 

weergegeven, verdienen een groot compliment.  
 
Opvallend zijn de, zoals de Dorpsraad zelf al in haar voorwoord bij het 

Jaarverslag aangeeft, “kritische noten” die zij plaatst bij haar relatie met de 
gemeente Roermond. Deze relatie wordt kennelijk zo ervaren dat er een risico is 

ontstaan dat het elan bij de vrijwilligers wegebt en dat het (te) lang op 
uitvoering wachten van bij de gemeente onderhanden projecten de beeldvorming 
van de Dorpsraad in de dorpsgemeenschap benadeelt. De Dorpsraad Swalmen 

heeft inmiddels haar zorgen bij de wethouder wijkgericht werken onder de 
aandacht gebracht.  

 
Bij de behandeling van de Kadernota 2020 heeft uw college de raad voorgesteld 

van de reserve Knelpunten Swalmen maar liefst € 339.431,00 te laten vrijvallen 
ten gunste van de algemene reserve.  
 

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. 
 

1. Hoe kan bij de Dorpsraad Swalmen het gevoel zijn ontstaan dat “hetgeen 

met de mond wordt beleden (“burgerparticipatie vinden we heel 
belangrijk”) in de praktijk niet of onvoldoende wordt waargemaakt”? Vindt 

uw college dit gevoel van de Dorpsraad (on)terecht? 



2. Wat vindt u van de stelllingname van de Dorpsraad Swalmen dat “de 

relatie met de gemeente Roermond zo wordt ervaren dat er een risico is 
ontstaan dat het elan bij de vrijwilligers wegebt en dat het (te) lang op 

uitvoering wachten van bij de gemeente onderhanden projecten de 
beeldvorming van de Dorpsraad in de dorpsgemeenschap benadeelt”? 

3. Is het waar dat u meermalen gemaakte afspraken niet bent nagekomen? 

Op welke afspraken doelt de Dorpsraad? Zijn deze afspraken alsnog allen 
nagekomen? Begrijpt uw college dat de handelwijze van de gemeente bij 

de Dorpsraad het gevoel heeft laten ontstaan “niet serieus (genoeg) te 
worden genomen”? 

4. Wat is de uitkomst van het overleg tussen uw wethouder wijkgericht 

werken en de Dorpsraad? Welke afspraken zijn er tussen uw college en de 
Dorpsraad gemaakt om herhaling van deze vervelende situatie te 

voorkomen? 
5. Op welke dossiers heeft u in het kader van burgerparticipatie de 

dorpsgemeenschap van Swalmen in de gelegenheid gesteld te participeren 

in de beleidsvoorbereiding? Heeft deze betrokkenheid op de 
beleidsvoorbereiding geleid tot wijzigingen in de planvorming? 

6. Hoe verdraagt de gedeeltelijke vrijval van de reserve Knelpunten Swalmen 
zich ten opzichte van de ambities van de Dorpsraad Swalmen? Bent u 

bereid deze vrijval desgewenst geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken? 
 
De VVD-fractie ziet uw reactie met bijzondere interesse tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Vincent Zwijnenberg 

Ernest Oele 
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