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Slagvaardig en spaarzaam 
verantwoordelijkheid nemen 

 
 
 
 
 
 

 
Een economische en monetaire 
wereldwijde crisis,  feitelijk de 
financiële wanorde, teistert ons. 
Veroorzaakt door knappe koppen 
die hele ingewikkelde financiële 
producten bedachten, die niets 
waard bleken. 
In onze algemene   beschouwing 
volgen  wij de thema’s van het 
coalitieprogramma. Hetzelfde heeft 
ook het college gedaan in de door 
haar aangeboden begroting  en 
meerjarenraming. 
De VVD hanteert bij alle zeven 
programma’s van het coalitie- 
akkoord en  de  begroting de  visie 
Roermond  2020  als  uitgangspunt 
voor de toekomst die, het  is  een 
open deur, al begonnen is. 
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De levende stad 
 
 
 

 
Roermond is een levende stad! 
Overheden doen steeds veelvuldiger een beroep op saamhorigheid, goed burgerschap en 
individuele verantwoordelijkheid die tot in het publieke domein doordringt. Het zijn niet alleen de 
financiële omstandigheden van dit moment die ons dwingen anders met elkaar en met de 
middelen van overheden om te gaan. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft al in 
een vroeg stadium op deze aandachtpunten ingezet. Deze inspanningen worden nu met extra 
daadkracht opgevoerd om dit beleid in een hoger tempo gemeengoed te laten worden. 

 
De gemeenteraad heeft al diverse beleidskaders aangegeven en vastgesteld. Er is volop leven 
in onze gemeente. Die levendigheid zal verder gestalte krijgen in: 

 
1. de opening van het Cuypershuis in het voorjaar 2011 

 
2. de ECI-cultuurfabriek die voor het oog van een ieder meer en meer haar vormen krijgt 
om uiteindelijk in 2012 ons en de inwoners van onze gemeente,van het GOML gebied 
van de provincie en Euregio, uitnodigt mee te doen en kennis te nemen. 

 

 
 

3. De   vele   evenementen   in   het   stadscentrum   en   de   overige   kernen   die   mede 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, de identiteit en het imago van onze gemeente. 

 
4. Een bekend gezegde luidt ´de kwaliteit van een stad wordt mede bepaald door de 
kwaliteit van de horeca’. De kwaliteit van de dienstverlening, de gastvrijheid en de diversiteit in 
producten in onze gemeente is enorm toegenomen en zal nog verder groeien. Denk daarbij 
maar eens aan de projecten die thans in uitvoering zijn of nog op stapel staan zoals de 
realisatie van het hotel aan de Pollartstraat en de ontwikkelingen aan de Roerkade. De VVD 
plaatst in het licht van deze op zichzelf goede ontwikkeling een positief kritische kanttekening. 
De omvang van de reeds aanwezige detailhandel ondersteunende horeca heeft in onze ogen 
z´n grenzen reeds bereikt. Een kwalitatief hoogwaardig aanbod van detailhandel dient 
ondersteund worden door ook kwalitatief hoogwaardige horeca. Het mag niet zo zijn dat de 
binnenstad een soort fast food festival wordt. Ons criterium: differentiatie in kwaliteit. 

 
5. Als ergens de integratie goed verloopt is dat wel in de sport. Of je nu oud of jong, 
autochtoon of allochtoon bent: sport verbroedert - niet alleen binnen de lijnen, maar ook 
daarbuiten. Sporters en supporters fungeren in zekere zin als rolmodel voor een verdraagzame 
samenleving. Het is dus ook in sociaal opzicht gezond en wenselijk om aan sport te doen. 
Derhalve dient een beroep gedaan te worden op ouders van alle kinderen om door vrijwillige 
participatie in het verenigingsleven er mede voor te zorgen dat kinderen hun sport kunnen 
blijven beoefenen. 

 
Omdat voor sportbeoefening ook goede accommodaties een vereiste zijn, gaan de komende 
jaren veranderingen plaatsvinden. Zo bepaalt het visiedocument sportaccommodaties 2020 dat 
onze gemeente straks nog vier sportparken zal hebben. Een aantal verenigingen anticipeert 
voortreffelijk op dit beleid met eigen initiatieven. De VVD dient een motie in om deze 
verenigingen een extra steuntje in de rug te geven. Tevens zullen wij het college in een motie 
vragen om de cumulatieve effecten van de aangekondigde huurverhogingen van de sportvelden 
die vanaf 2012 gaan gelden, te heroverwegen. 

 
De sportbonden willen op termijn de competities anders organiseren. Zo zullen senior- en 
juniorwedstrijden niet meer per definitie op zaterdag en zondag plaatsvinden, maar ook ‘s 
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midweeks. Met deze verandering wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan een 
flexibeler tijdsplanning. 

 
6. De openstelling van de detailhandel op zondag is een succes. Het vergt van met name 
kleine ondernemers in de detailhandel weliswaar een hele omschakeling. Aan de andere kant 
betekent niet meedoen op een zakelijk onverantwoorde manier achterblijven. 

 
7. Waar  het  medialandschap  de  komende  jaren  ingrijpend  op  de  schop  zal  worden 
genomen, moet de wens van onze raad om kwaliteitsverbetering van de lokale omroep nu 
werkelijk inhoud te geven waargemaakt worden. Dit kan ook bereikt worden door op  
bedrijfsniveau een samenwerking te bevorderen tussen Vox en TV Limburg 

 
 
 
 
 
 

De veilige stad 
 
 
 
 

Burgers, inwoners, bezoekers en bedrijven hebben grote behoefte aan veiligheid. 
Veiligheid biedt ook een vorm van zekerheid. Iedereen dient zich zonder angst en schroom in 
de  openbare  ruimte  te  kunnen  bewegen.  Om  die  veiligheid  te  kunnen  garanderen  zijn 
maatregelen noodzakelijk. Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor leefbaarheid. 

 
Eerder zijn besluiten genomen m.b.t. cameratoezicht en heeft het gemeentebestuur op voorstel 
van de VVD besloten tot extra inzet van stadstoezicht en particuliere beveiligingsbedrijven. De 
korpsbeheerder en korpschef worden voortdurend verzocht voor meer blauw op straat te 
zorgen. Onze fractie verwacht veel van de inzet van het college op het vlak van preventieve 
veiligheid; ook de ketenpartners in de zorg zullen een bidrage moeten leveren aan de veiligheid 
in onze gemeente. 

 
Met de eerder genomen besluiten, hebben we ons einddoel nog niet bereikt. Een verzoek van 
de ondernemers van de Neerstraat om cameratoezicht verdient onze volle aandacht om ervoor 
te zorgen dat criminaliteit en overlast in de kiem worden gesmoord. 

 
De VVD vraagt heel terecht een aantal maatregelen van de overheid. Eén ding is in het thema 
veilige stad zeker: de gemeente, de politie, de stadstoezicht en de beveiligers kunnen het niet 
alleen.  Van  ons als burgers,  van de bedrijven en  zeker  ook  van  de  bezoekers mag  een 
actievere houding worden verwacht als wij zaken waarnemen die niet door de beugel kunnen. 
We mogen ons hoofd er niet van afwenden en denken:  ‘ze lossen het maar op’. Een veilige 
stad begint bij onszelf. In onze woon-, werk- en verblijfsomgeving ligt een eerste uitdaging. 

 
Het Veiligheidshuis blijft bestaan. Het ingezette beleid van gecoördineerde en geïntegreerde 
aanpak   moet   haar   vruchten   af   gaan   werpen.   Aan   het   project   voor   de   groep   van 
criminele/notoire overlastgevers wordt nadere invulling gegeven. 

 
De VVD heeft eerder gepleit voor de verplaatsing van de coffeeshops uit de binnenstad.Het is 
goed dat dit ook in het coalitieakkoord is opgenomen. De overlast van komende en vertrekkende 
bezoekers en van de runners in dit marktsegment moet weg uit de binnenstad. Dan pas kan 
werk worden gemaakt van de kwaliteitsverbetering in de Zwartbroekstaat om uit te groeien tot 
een belangrijke winkel- toegangsstraat voor de binnenstad met een vestigingsmogelijkheid voor 
startende ondernemers. Een dergelijke herwaardering van de Zwartbroekstraat staat aan de 
basis van meer veiligheid. 

 
Het voorgenomen project voor kwaliteitsverbetering van de dienst Stadstoezicht juichen wij toe. 
Met name in sociale vaardigheden en omgangsvormen moet worden geïnvesteerd. Daardoor 
zullen de medewerkers van deze dienst meer gezag uitstralen, met alle positieve gevolgen van 
dien. 
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Straatcoaches zijn voor de VVD een belangrijke schakel in de gehele keten van veiligheid. De 
uitkomsten van de kerntakendiscussie en de evaluatie van het straatcoaches-project vereist ook 
in de tijd een juiste afstemming. 
 
Extra aandacht vragen wij in deze beschouwing voor het thema illegale bewoning en 
overbewoning. Wij zijn er nog niet in geslaagd om dit probleem met de partners onder controle 
te krijgen. Eerder hebben wij al aandacht gevraagd voor de vervreemding van delen van het 
woningbestand  door  de  woningbouwcoöperaties.  Als  ook  maar  het  geringste  vermoeden 
bestaat dat bij vervreemding woningen worden aangekocht door personen die binnen de kortste 
keren doorverkoop plegen aan huisjesmelkers, dient de verkopende partij zich terug te trekken. 

 
De VVD blijft aandacht vragen voor de aanrijdtijden van brandweer en ziekenvervoer. 
Wij dienen ons rekenschap te geven van de effecten van de herstructurering van wegen voor 
deze diensten. Meer fysieke belemmeringen werken snelheidsbeperkend en vormen een 
enorme belemmering voor de hulpdiensten om bij calamiteiten snel op de onheilsplek te zijn. 

 
De oriëntatie op de veiligheidsregio vraagt een andere benadering van de gemeenteraad. De 
gemeenteraad is de democratische legitimiteit van en voor burgers en fungeert als zodanig 
autonoom. In volgende hoofdstukken komen wij hierop terug. 

 

 
 
 
 
 
 

De regiostad 
 

 
 
 
 

Roermond neemt als regiostad een prominente positie in. Dagelijks nemen wij waar in welke 
omvang mensen uit de regiogebieden naar deze stad komen om te werken, winkelen, verblijven 
en recreëren. 

 
De gemeente Roermond is een attractieve woonstad. De elders al ingezette krimp manifesteert 
zich bij ons nog niet en dat willen wij ook voorkomen. Zie wat wij met elkaar hieromtrent 
beschreven hebben in de Toekomstvisie Roermond 2020. 

 
De samenwerking binnen de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) krijgt meer inhoud 
en gestalte. De verschillende gemeenten tonen respect voor elkanders identiteit, maar ook de 
wil om gezamenlijk kwesties op te pakken. Voor het GOML samenwerkingsverband en 
Roermond staan in het kader van de functie als regiostad vier belangrijke zaken op de agenda: 

 

 
 
 
 
 

1. de R&T routestructuren Roermond Oost / Asenray 
2. de ECI cultuurfabriek 
3. de planstudie N280 
4. het Masterplan Maasplassen. 

 

 
 

Het belang van deze vier punten behoeft geen onderling betoog. 
 
Buitenlandse contacten 
Buiten de politieke en bestuurlijke contacten van de gemeente op diverse niveaus moet vooral 
het particulier initiatief een prominente rol spelen. Terwijl burgers contacten onderhouden en 
leggen, fungeert de gemeente vooral als decor. Voor het onderhouden van deze contacten 
bestaan in Europees verband tal van subsidiemogelijkheden. De gemeente kan in deze 
procedurele trajecten slechts de gids zijn. 
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Onder de noemer veilige stad is al het een en ander gezegd over de veiligheidsregio. 
Waar het in dit hoofdstuk vooral gaat om de regionalisering van de brandweer en de autonomie 
van het gemeentebestuur die - zo stelt het college - gewaarborgd dient te zijn, komt het punt dat 
veel van deze bevoegdheden bij de regio komen te liggen steeds naderbij. Om in dat proces 
een balans te vinden tussen de gemeentelijke invloed en verantwoordelijkheid en die van de 
regio,  vraagt inventiviteit maar  ook  de wil om  werkelijk  samen  belanghebbende  zaken ter 
discussie te stellen en uit te voeren. 

 
 
 
 
 
 

De sociale stad 
 
 
 
 

Roermond, de sociale stad: is het zo maar een kreet of een gefundeerde vaststelling? 
Als wij onze uitgaven als maatstaf nemen dan is het laatste zeker waar. Van alle uitgaven die 
Roermond doet, is 31 procent te labelen aan het thema ´sociale stad´. Een flink aantal 
kadernota’s en visiedocumenten is eerder al vastgesteld. 
De uitvoeringsnota’s die gaan volgen, bepalen de kwaliteit van het scala aan projecten die 
vanuit het welzijnswerk gestalte krijgen. Bij het opstellen van de uitvoeringsnota’s is de 
gemeenteraad actief betrokken. Het verdient aanbveling hierbij meer pro-actieve betrokkenheid 
aan de dag te leggen. 

 
De kwaliteit van het welzijnswerk wordt in hoge mate bepaald door de inzet van vrijwilligers. De 
VVD wil hiervoor haar waardering en erkentelijkheid uitspreken. In de toekomst wordt de rol van 
vrijwilligers nog groter dan hij nu al is. Daar liggen diverse omstandigheden aan ten grondslag. 
Het belang van vrijwilligerswerk is voor de VVD ook dat daarmee een samenhang en cohesie 
onder onze inwoners bewerkstelligd wordt. 

 
De beleidsvelden van de wet WMO ruimen terecht ook een grote plaats in voor vrijwilligerswerk. 
Met elkaar moeten wij ogen en oren openen om van de vaak originele aanpak en uitvoering van 
de taken binnen de WMO-aandachtsvelden in andere gemeenten kennis te nemen, net zo goed 
als ook wij anderen kunnen inspireren. 

 
Gelijktijdig voeren wij met elkaar de kerntakendiscussie en hebben wij afspraken gemaakt voor 
de herijking van wijkgericht werken. De gemeenteraad zal goed moeten beschrijven wat zij met 
het welzijnswerk wil bereiken, welke diensten, producten of activiteiten moeten worden 
aangeboden en waar deze worden aangeboden. 
Er dient een meetinstrument ontwikkeld te worden om te kunnen vaststellen of wat bereikt is 
strookt met de eerder gestelde doelen. Het model “Rekenschap en Resultaat” is hiervoor 
geschikt te maken. 

 
Jeugd en jongerenwerk verdienen alle aandacht en inzet. Het speerpunt huisvesting ten 
behoeven van het jongerenwerk blijft actueel, met name op de Donderberg maar ook in Herten. 
In deze beschouwing moet ons één ding van het hart: jeugd- en jongerenwerk wordt vaak in 
één adem genoemd met het organiseren van activiteiten voor probleemjongeren. De VVD wijst 
er met klem op dat dit zeker niet altijd het geval is. 

 
Wijkvoorzieningen 

 
Zoals bij jongerenwerk reeds is aangegeven, heeft iedere kern behoefte aan voorzieningen in 
eigen wijk. De oplevering van de derde BMV in onze gemeente wordt voor het eind van het jaar 
gerealiseerd. De Donderie wordt in samenspraak met de gebruikers nu opgewaardeerd tot een 
werkelijke gemeenschapsvoorziening op de Donderberg. Het is goed te mogen vaststellen dat 
de eigenaren van het winkelcentrum nu ook willen aansluiten bij de filosofie achter de plannen. 
Ook dat draagt bij aan veiligheid in de wijk. 
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Het is goed dat de raad een besluit heeft genomen voor de herhuisvesting van de dag- en 
nachtopvang. Het was een moeilijke maar weloverwogen beslissing. Het is goed te kunnen 
vaststellen dat er betrokkenheid is van de wijk en haar bewoners bij de uitvoering van de 
plannen. Als de nu getoonde betrokkenheid vastgehouden kan worden, dan zal de leefkwaliteit 
van de wijk voor haar bewoners groter zijn als de vestiging is gerealiseerd dan daarvoor. De 
door de VVD hieromtrent ingediende en aangenomen motie beoogde dat juist. 

 
In deze beschouwing citeer ik nu een uitspraak van de heer Balkenende bij het begin van zijn 
vierde kabinet.”Aan het eind van deze regeringsperiode moeten er geen voedsel – of 
kledingbanken meer nodig zijn.” De realiteit bewijst maar weer eens hoe moeilijk dit onderwerp is. 
De vorig jaar gemaakte afspraken voor de voedselbank blijven gehandhaafd. Voor de 
kledingbank  wordt  éénmalig  een bedrag  beschikbaar gesteld.  Zijn  wij  er trots  op  dat  een 
kleding– en voedselbank voor veel burgers van  groot belang is? Het antwoord op deze vraag is 
nee, maar het is nog wel noodzakelijk. 

 
Bij elk thema van de begrotingsbehandeling zou het onderwerp integratie genoemd kunnen 
worden. Alle burgers moeten deel willen zijn van onze samenleving. Daartoe moet je kunnen 
communiceren, zeggen wat je wilt, wat je kunt. Een goede taalbeheersing is daartoe een eerste 
vereiste. De samenleving mag dan ook van haar inwoners vragen dat ze daar zelf een bijdrage 
aan willen leveren. Integratie moet kortom nog prominenter in de belangstelling staan. Ieder van 
ons die in andere landen heeft gewoond en gewerkt weet dat je zonder taalbeheersing geen of 
nauwelijks kansen hebt op een redelijk sociaal en economisch bestaan. 

 

 
 
 
 
 

De economisch sterke stad 
 

 
 
 
 

Onze gemeente zit midden in een 
dynamisch proces  van 
economische   ontwikkelingen   dat 
een   jaar   of   twaalf   geleden   is 
ingezet. De groei van bedrijvigheid 
en werkgelegenheid is onstuimig. 
Dat is goed om te kunnen 
vaststellen, maar geen reden om 
met de handen over elkaar te gaan 
zitten. Ook binnen dit beleidsveld 
zijn kaders vastgesteld. 

 
Het creëren van nieuwe en 
kwalitatief goede werkgelegenheid 
houdt ook nu de hoogste prioriteit. 

De VVD is het van harte met het college eens dat werkgelegenheid, naast het economische 
aspect, ook een drager is van de sociale gemeente: werk financiert welzijn. 

 
Natuurlijk is het waar dat niet de gemeente zelf werkgelegenheid creëert. Wel kan zij in de 
voorwaardenscheppende sfeer een grote bijdrage leveren aan de vestigingskeuze van nieuwe 
bedrijven. De effecten van het tot nu gevoerde beleid is een grote toename op de arbeidsmarkt, 
ook voor mensen die eerder als werkzoekende te boek stonden. De samenwerking met en de 
positie van OML is daarbij van het allergrootste belang. In een straal van twee uur autorijden  
van onze gemeente wonen  30 miljoen burgers. Deze regio is niet alleen van belang voor het 
versterken van onze detailhandelspositie en de toeristische en recreatieve ontwikkelingen, maar 
vormt ook een belangrijk afzetgebied van wat in onze maakindustrie geproduceerd wordt. 
Gelet op de functieprofielen voor met name medewerkers in de detailhandel en de retail is het 
heel goed dat met partners de Retail en Business Academy is gerealiseerd. 
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Zorgelijk is en blijft het dat een groot aandeel van onze jonge medeburgers haar opleidingen 
niet voltooit. Deze jongeren worden daarmee op de  arbeidsmarkt al direct kansarm. Speciale 
op deze doelgroep gerichte projecten moeten hier verandering in brengen. Omdat de hier 

bedoelde jonge mensen vaak meer over praktische dan theoretische vaardigheden beschikken, 
is partieel onderwijs of een opleiding binnen bedrijfscholen een goed alternatief. 

 
De komende tijd ontstaat er druk op de op de consumptieve budgetten van burgers. Om de 
omzetten en bedrijvigheid in onze stad niet alleen op peil te houden maar ook te laten groeien, 
zullen wij met alle partners een geweldige inspanning moeten leveren om Roermond nog meer 
op de kaart te zetten. Daarbij is de mix van een historische binnenstad, een unieke ligging aan 
het water van Maas, Roer en Swalm en het aan ons grenzende Maas/Swalm/Nette gebied in 
combinatie met de diversiteit aan detailhandel en horeca een inspirerende en uitnodigende 
factor. 

 
Op het gebied van recreatie en toerisme stelt de VVD met trots vast dat de VVV Midden 
Limburg, goed functioneert. Is er ook overleg met de toeristische organisaties uit Noord 
Limburg? 

 
De plek waar de Swalm onze gemeente binnenkomt (op de grens van drie gemeenten en twee 
landen) moet middels een wandelpad beter toegankelijk worden gemaakt. 

 
Communicatie verbindt mensen. Het project van de aanleg van het glasvezelnetwerk tilt de 
communicatie bij ingebruikname naar een nog hoger niveau. Mensen zullen tot meer in staat 
zijn, zorgverlening krijgt nieuwe mogelijkheden en sociale netwerken worden anders ingericht. 
Aandacht voor het behoud van privacy is vanzelfsprekend. 

 
In het belang van onze economische sterke stad wil de VVD het inrichten van een transferium 
opnieuw op de agenda plaatsen. Met de totstandkoming van een nieuwe afslag ten oosten van 
de  gemeente  op  de  N280,  komt  ook  een  geschikte  locatie  voor  het  inrichten  van  een 
transferium in zicht. De mogelijkheid om terplekke de auto onder toezicht te parkeren en gebruik 
te maken van een vervoersfaciliteit, kan de stad voor een belangrijk deel van de verkeersdrukte 
ontlasten. 

 
De herinrichting van Roerkade en Singelring moet in deze periode plaatsvinden. Het college 
bespreekt nu alternatieven, de raad komt snel aan zet. De ondernemers aan de Roerkade 
moeten niet meer in onzekerheid gehouden worden. Ook is verkeersdruk terplekke op veel 
momenten onaanvaardbaar hoog. 
 
Ook in Roermond Zuid vraagt de verkeersproblematiek om oplossingen. Vooruitlopend op de 
aanleg van de rotondes op de Maastrichterweg zullen hier maatregelen genomen moeten 
worden. De zogenaamde 30-km wegen worden nu op een oneigenlijke wijze gebruikt. Op deze 
trajecten wordt te hard gereden. Bovendien zijn deze wegen niet ingericht voor het verwerken 
van dergelijke grote aantallen auto’s, om niet te spreken van de vrachtwagens die gebruik 
maken van deze uitvalswegen. 

 
Het aanbod in de detailhandel en het winkelambacht in de kernen verdient verbetering. Ook hier 
vormen  onze  inwoners  een  bepalende factor.  Als  zij  uit  eigen  kern  vertrekken  om  elders 
inkopen te doen, verschraalt het aanbod in de directe woon- en leefomgeving. 

 
Het instellen van de BIZZ zones heeft onze sympathie. Met elkaar is gewoon meer mogelijk. In 
het bedrijfsleven, de middenstand en de industrie zijn er altijd ‘free ryders’, die vanuit 
eigenbelang wel de lusten maar niet de lasten willen dragen. 
De  gemeente kan zich financieel terughoudender  opstellen  bij  promotionele  en  bijzondere 
activiteiten en louter als dienstverlener optreden. 
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De prachtige stad 
 

 
 
 
 

Ook voor dit deel van de 
aangeboden begroting zijn in 
een  eerder   stadium 
beleidskaders  vastgesteld. 
Roermond  is een mooie 
gemeente met een prachtige 
binnenstad. Het is al een 
briljant. Een briljant heeft zo 
U weet    64  facetten. 
Roermond heeft er minstens 
even   zo  veel,   hoewel   er 
delen zijn waar nog goed 
gepoetst en gewreven moet 
worden. 
De kern Donderberg is zo’n 
deel. Maar al te gemakkelijk 

wordt de Donderberg als één geheel genoemd en vaak met een negatieve ondertoon. Dat is 
zeer onverdiend. Natuurlijk zijn er delen van de Donderberg die ingrijpend aangepakt moeten 
worden. Door een deel van het sociale woningbestand plaats te laten maken voor 
grondgebonden nieuwbouw in de vrije sector dragen wij bij aan een grotere sociale diversiteit. 
Dit onderwerp had door ons ook aan de orde gesteld kunnen worden bij de sociale stad. De 
VVD wil juist dat ook de Donderberg een prachtig deel van onze gemeente wordt. 

 
Herten maakt nog steeds een dynamische ontwikkeling door. Het voorzieningenpeil van 
winkelaanbod, scholen, sportaccommodaties is aangepast. Toegegeven: het veelbesproken 
vierde veld van SHH is er nog niet, maar komt er - aangepast aan de financiële mogelijkheden 
wel, niet in kunstgras uitvoering maar als een z.g. wetra veld. 
Gelukkig bestaat Swalmen nog steeds uit een hechte gemeenschap. Het kent evenals Boukoul 
een rijk geschakeerd verenigingsleven. Herinrichting van de Hollestraat  en Breden Ars zijn als 
onderdeel van de toekomstvisie Swalmen 2014 en reconstructie N271 afgerond. 
Omvangrijke werkzaamheden aan de Asseltsestraat en N271 staan op het punt van uitvoering. 

 
Met de Asseltseplassen en het uitgestrekte bosgebied aan de Oostzijde bezit Swalmen ook een 
geweldige recreatieve en toeristische potentie. Punt van aandacht blijft het centrum. Eerder in 
deze beschouwing hebben wij het reeds gehad over het winkelaanbod. Door de leegstand laat 
dit hart van Swalmen niet bepaald een uitnodigende indruk na. Gelukkig hebben zich hier de 
afgelopen maanden twee nieuwe bedrijven gevestigd. 

 
Wie Roermond van de westzijde binnenkomt, wordt getroffen door een nieuwe skyline. 
De eerder zo geprezen Arlo-flat maakt aan de buitenzijde in dat beeld een enigszins desolate 
indruk.  De  gemeente  kan  hier  niet  direct  verandering  in  brengen,  maar  wellicht  wel  een 
initiërende rol spelen bij het vinden van een oplossing. 

 
De binnenstad met haar monumenten en karakteristieke plekjes is uniek. Dat oud en nieuw 
perfect in harmonie naast elkaar kunnen bestaan, bewijzen de diverse nieuwbouwprojecten die 
gerealiseerd zijn. Bij de nieuwbouwprojecten die nog gerealiseerd worden, zal dit niet anders 
zijn. 

 
Roermond is niet alleen het zakelijke, dienstverlenende, toeristische en recreatieve hart van 
Limburg, maar straks ook de plaats waar het georganiseerd bedrijfsleven en de Kamer van 
Koophandel, het BIC < Breedband Innovatie Centrum>haar kantoren en daarmee hun 
kenniscentra hebben. 

 
Roermond laat zich niet alleen met stenen zien maar ook met wijd verbreid en gevarieerd 
groen  -  binnen  de  eigen  grenzen  maar  ook  in  de  directe  omgeving.  De  hele  regio  biedt 
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uitgebreide wandel- en fietsmogelijkheden, al hebben wij met betrekking tot dit laatste punt nog 
de nodige wensen voor bewegwijzering en op sommige plekken voor aan– en ontsluiting. 

 
Als laatste punt bij het thema ´prachtige stad´ hoort zeker ook huisvesting voor starters en 
studenten. Voor starters wordt het steeds moeilijker geschikte huisvesting te vinden. Dit heeft 
ook te maken met de arbeidsmarkt. Voor met name de jongere mensen wordt steeds meer met 
korte contracten gewerkt. Juist deze contracten maken het  vrijwel onmogelijk  hypotheken te 
kunnen afsluiten of een huurcontract aan te gaan. 

 

 
 
 
 
 

De dienstbare stad 
 

 
 
 
 

De gemeente  Roermond  staat  als 
bestuurlijke organisatie ten dienste van 
haar burgers en het bedrijfsleven. Net 
als ieder bedrijf moet ook de gemeente 
goede  en  betaalbare 
producten/diensten leveren aan haar 
burgers en het bedrijfsleven. In de 
kerntaken-discussie komen wij ook 
uitgebreid terug op de bedrijfsvoering 
en de interne processen van dienst- 
verlening door de gemeente. 
Uitgangspunt is en blijft een excellente 
dienstverlening. 

 

In het aan het coalitieonderhandelingen 
voorafgegane overleg met alle partijen 

in deze raad is een mogelijke verplaatsing van de publiekswinkel aan de orde geweest. Een 
eerste eis die aan elke winkel gesteld wordt is een goede bereikbaarheid voor iedereen en 
onder alle omstandigheden. Aan deze eis voldoet onze publiekswinkel niet. 
Het onderzoek de z.g. City Balance zal ons ook hier beter inzicht 
verschaffen. 

 
Zoals ook de openingstijden van andere winkels veranderen zal ook bij de publiekswinkel 
gekeken moeten worden of de huidige openingstijden aan de wensen van de bezoekers (lees 
klanten)  voldoen.  Vanzelfsprekend  hoort  bij  gewijzigde  openingstijden  ook  een  andere 
personele organisatie. 
De VVD ondersteunt de evaluatie of het servicepunt Swalmen gehandhaafd moet blijven. Bij 
besluiten hieromtrent hoort onverbrekelijk een betere bereikbaarheid van de publiekswinkel in 
Roermond. 

 

Dat het college in haar personeelsbeleid uit is op het binnenhalen van jong en zo mogelijk 
lokaal en regionaal talent, is te verklaren. Dit reservoir wordt nog groter omdat Roermond een 
aantrekkelijke plaats is om te komen wonen. Dat bewijst de toename van ons inwonersaantal.  

 
Dat nieuwe communicatietechnieken en -faciliteiten nu nog voor velen ongekende 
mogelijkheden gaan bieden, staat vast. Ook de gemeente zal zowel in haar interne processen 
als in haar contacten met burgers en bedrijfsleven van deze nieuwe mogelijkheden gebruik 
gaan maken. Hoewel lang in twijfel getrokken, zal moderne technologie nu daadwerkelijk voor 
een deel het werk van mensen gaan overnemen. Uiteraard moet dit in een juiste dosering en 
sociaal verantwoord plaatsvinden. Ook op dit onderdeel zal de kerntakendiscussie al haar 
aandacht richten op het verantwoord uitvoeren van de bedoelde taken. 
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TOT SLOT… 
 

 
 
 
 
 

Begroting 2011 Meerjarenraming 2012-2014 
 
In  de  wijze  waarop  de  begroting  is  aangeboden is  er  dit  jaar  wederom  een 
kwaliteitsslag gemaakt. Niet alleen is de opbouw van de begroting drastisch omgegooid 
ook inhoudelijk heeft het stuk weer aan transparantie gewonnen, zodat deze nu aansluit 
bij de Strategische Visie 2020. 

 
De  meerjarenraming is  evenals  het  vorig  jaar  niet  in  evenwicht  en  laat  jaarlijks 
stijgende tekorten zien, ook zonder de vermoedde bezuinigingen die op ons af leken te 
komen. In het licht van de onzekere toekomstverwachtingen is het logisch dat even 
gewacht wordt met het maken van keuzes. Nu een nieuwe regering in Den Haag is 
gevormd en nieuw beleid bekend is, moeten we de onbevooroordeeld 
kerntakendiscussie in gaan en het financiële plaatje voor Roermond weer duurzaam 
meerjarig op orde brengen. Dit wordt de nieuwe en grootste uitdaging voor de raad in 
deze bestuursperiode. 

 
De begroting voor het jaar 2011 is dankzij voorzichtige startende bezuinigingen en het 
weghalen van alle vet (risicovol begroten) sluitend. Kortom er is heel realistisch 
geraamd. Lasten voor burgers en bedrijfsleven stijgen met hoogstens het 
inflatiepercentage. Dit is goed om Roermond aantrekkelijk te houden voor nieuwe 
vestigingen. Precies wat de VVD in haar verkiezingsprogramma tot doel heeft gesteld. 

 
Nu alle ingebouwde reserves zijn weggenomen, zal men bovenop kosten en 
opbrengsten moeten zitten om onmiddellijk te kunnen reageren op ongewenste 
ontwikkelingen. Dit wordt de nieuwe uitdaging voor het college. Van de ambtelijke 
organisatie zal - nog meer - een efficiënte en bedrijfsmatige aanpak gevraagd moeten 
worden, met daarbij hoge eisen aan de interne rapportage. In dit licht kan het ook 
wenselijk zijn de frequentie van de rapportages aan de raad te verhogen van nu 1 
Burap + Jaarrekening, naar 2 x Burap + Jaarrekening. 

 
Verder kunnen we concluderen dat Roermond  een redelijke vermogenspositie heeft 
met voldoende weerstandscapaciteit, ook zonder daarbij de stille reserves te benutten. 
Wel dreigt, bij ongewijzigd beleid, op termijn een aantasting van het minimum niveau 
van de algemene reserve 

 
Tot slot nog even aanhakend bij het financieel verdiepingsonderzoek door de Provincie. 
Ook  in  dit  onderzoek komt  Roermond  in  brede  zin  goed  naar  voren,  behoudens 
natuurlijk de niet sluitende meerjarenramingen. 
Van de in het rapport genoemde aanbevelingen zijn er een aantal al in de nieuwe 
begroting gerealiseerd. Aan met name Risicomanagement en weerstandsvermogen zal 
het komende jaar aandacht moeten worden geschonken (ook door de gemeenteraad). 
De paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting geeft nog te weinig detail informatie om 
een goede operationele sturing mogelijk te maken. 
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