‘Algemene Beschouwingen 2020 Inbreng VVD-fractie op de begroting 2021,
1e termijn 12 november 2020. Alleen het gesproken woord telt! (toegestane
spreektijd 7 minuten)’
Corona. Met dat woord wil ik starten. Een piepklein
virus dat zoveel impact heeft dat wereldwijd zo’n drie
miljard mensen huisarrest krijgen en hele economieën
op slot gaan. Ook in Nederland blijven we met zijn
allen eensgezind thuis en houden we afstand om dit
virus te verslaan en de gezondheidszorg te ontlasten.
Het is een illusie om te denken dat het ‘oude
normaal’ weer terugkeert, zodra er een vaccin beschikbaar is. Het is de
verwachting dat onze binnenstad en de overige winkelgebieden hard worden
getroffen. Daarop moeten wij zeer dringend acteren met acties op de korte
en lange termijn. Daarover wil ik het vandaag vooral met u hebben.

Eerst een drietal opmerkingen vooraf.
1. Jules Verne reisde in 80 dagen om de wereld. Zijn
avonturenroman uit 1873 is vaker verfilmd. De
Amerikaanse mini-serie uit 1989 heeft een lengte
van 266 minuten. De begroting voor 2021 beschrijft
onze reis in 365 dagen. Ik mag de zienswijze van de
VVD-fractie in slechts 7 minuten verwoorden. In een
race tegen de kookwekker. Ik vraag me af of in deze
vorm de houdbaarheidsdatum van de algemene
beschouwingen niet is bereikt.
2. Het coalitieakkoord 2018-2022 heeft een looptijd van 4 jaar. En dat
is een lange periode als je kijkt naar de snelheid van maatschappelijke
verandering. Aan het titelblad behoeft wat
de VVD-fractie betreft niets te worden
gewijzigd. “Roermond maken we samen”.
Dat is altijd zo geweest en dat zal wat mijn
fractie betreft ook altijd zo blijven. Maar
vraagt de inhoud niet om een tussentijdse

evaluatie of een geactualiseerde versie? Met vanzelfsprekend een
plenair raadsdebat hierover.
3. De begroting 2021 heeft aan overzichtelijkheid
gewonnen. Dat compliment maak ik de
portefeuillehouder financiën en via hem de
ambtelijke organisatie. Toch reik ik nog graag
een drietal verbeterpunten aan. 1. Zorg voor
een duidelijke resultaatomschrijving bij alle
begrotingsonderdelen. 2. Vermeld wat het
gerealiseerde bedrag in 2019 is geweest. Voor
de raad zijn beide aspecten belangrijk om de
ontwikkeling van realisatie en raming goed te
kunnen beoordelen. En 3. Ben ook duidelijk over
wat er in 2021 niet gebeurt! Of u had niets te kiezen of u neemt ons
niet mee in uw keuzes! Ik heb hierover niets kunnen terugvinden,
terwijl het budgetrecht bij de raad ligt. Met de communicatie vanuit de
raad hebben wij goede ervaringen opgedaan. Die moeten we
vasthouden en om dat te bereiken dienen wij een amendement in.
Terug naar ons hoofdthema, de coronacrisis.
De economische effecten zullen niet gering zijn. Waarschijnlijk zal er
maatschappelijk en economisch gezien een ‘voor’ en een ‘na’ de coronacrisis
bestaan. En de nieuwe werkelijkheid wordt ongetwijfeld veel beter, met
aangescherpte perspectieven op duurzaamheid, klimaatverandering,
vergroenen, dichterbij produceren, sociale rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid, om enkele thema’s te benoemen.

Maar wat koop ik voor deze vergezichten als de omzet van mijn bedrijf nul is,
als ik denk aan al die ondernemers die hun opgebouwde bedrijf door hun
vingers zien glippen. Ik wil niet terugdenken aan de werkloosheidscijfers uit
de jaren 80. Ik wil niet denken aan het inleveren van welvaart die wij en onze
vorige generaties hebben opgebouwd.
We moeten aan de slag, zeg ik tegen het college! Het is
vanuit sociaal-economisch perspectief vijf-voor-twaalf! Zijn
wij al klaar voor de nieuwe werkelijkheid na het
coronatijdperk? Ik wil het hebben over een doorstart van

onze binnenstad en andere winkelgebieden, van onze lokale samenleving!
We beschikken via het Coronafonds over financiële middelen om extra inzet
te plegen om de economie weer aan te jagen. Uit de rapportage Coronafonds
3e kwartaal volgt dat nagenoeg alle verwachte gederfde inkomsten en kosten
van de gemeente Roermond door het Rijk worden gecompenseerd. Zo’n
intelligente doorstart van de economie met eigen, lokale accenten ligt niet op
de plank, is geen business-as-usual, maar is bestuurlijk vernieuwend en
vraagt dus om lef en gezond verstand!
De VVD-fractie stelt via een motie voor dat er een
breed samengestelde denktank onder leiding van
de portefeuillehouder Economie wordt ingericht die
de komende weken benut om oplossingen en
ideeën te verzamelen. Ideeën en oplossingen van
iedereen die zich bij de herstart van morgen en de
veranderingen en verbeteringen van overmorgen
betrokken voelt. Een denktank als bijzondere
vorm van burgerparticipatie, samengesteld uit
Roermondenaren. We hebben geen idee hoeveel kennis en kunde in onze
gemeenschap kan worden gemobiliseerd! Door samen te werken, kennis te
delen en met inzet van collectief vakmanschap, kunnen we lokaal problemen
tackelen en oplossingen tot stand brengen, nieuwe groei en innovaties
realiseren, zonder dat we het beleid van het kabinet en de Veiligheidsregio in
de wielen rijden.
Laat ik alvast enkele suggesties meegeven.








Verkort en/of versoepel procedures om het economisch herstel te
bespoedigen.
Maak een Corona-impactscan voor alle beleidsterreinen en ga na hoe
de gesignaleerde knelpunten kunnen worden weggenomen.
Optimaliseer accountmanagement en dienstverlening naar bedrijven en
prioriteer hierbij de sectoren die het meest worden geraakt.
Verbeter de ruimtelijke verblijfskwaliteit van onze binnenstad en
overige winkelgebieden
(over de zorg voor ons
erfgoed dienen wij een
motie in, over de
terugkeer van het Retail
Interventie Team (RIT)
een amendement).
Verstrek vouchers aan ondernemers voor het bespreken van hun
continuïteitsvraagstukken.
Realiseer een Sneltoets! Het moet gaan om tijdelijke initiatieven tijdens
de doorstartfase en de gemeente garandeert een reactie binnen 7
werkdagen.






Zet meer in op innovatiebevordering en het
begeleiden van bedrijven naar provinciale,
nationale en Europese innovatiegelden.
Stimuleer lokaal en sociaal inkopen.
Organiseer heropeningsfestiviteiten.

Ik rond af.
Het coronavirus heeft veel menselijk leed veroorzaakt. Daar kan geen euro
tegenop. Toch moeten wij meer zijn dan slechts een doorgeefluik van allerlei
noodfondsen en noodmiddelen. De coronacrisis vraagt ook om lokale
maatregelen voor economisch herstel en die verantwoordelijkheid rust op
onze schouders!

Roermond, 12 november 2020
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