
roerdalenbericht

Beste inwoners,
Na de onzekere tijd waarin corona ons dagelijks leven 

beheerste, kijken we weer met optimisme naar de toekomst.

Samen met u werken we aan een fijne leefomgeving. Duur-

zaamheid, wonen en zorg krijgen extra aandacht. Roerdalen

is financieel gezond maar onze begroting is nog niet in balans. 

In deze krant
Op de achterkant van deze krant leggen we uit hoe we

onze begroting de komende jaren weer in balans willen

krijgen. Verder leest u in deze krant de reacties van de 

politieke partijen op de begroting. Het college reageert op

deze bijdragen in het artikel op pagina 3.

Raadsvergadering 4 november
De begroting staat op de agenda van de raadsvergadering

op donderdag 4 november. U kunt de vergadering volgen

vanaf de publieke tribune in de raadszaal. Of kijk vanaf

19.30 uur via OR6 (Ziggo kanaal 41) of via de livestream op

onze website www.roerdalen.nl. 

 

De Programmabegroting is een begroting van kosten en baten.

Of dit de werkelijke bedragen worden zal de tijd leren. Want

wie had kunnen denken dat de huizenprijzen torenhoog 

stijgen, dat er zo goed als geen huizen meer te krijgen zijn, 

dat de energieprijzen omhoog schieten en noem maar op.

‘Roerdalen in balans’ is de meerjarige aanpak om onze 

begroting structureel sluitend te krijgen. We werken aan 

andere regels en dit betekent deregulering en experimenteren.

We zullen er zoveel mogelijk aan doen om de kosten in de

hand te houden.

Omvorming sociaal domein
We moeten meer resultaatgericht werken want de kosten

zijn ongekend hoog. De nieuwe aanpak moet structureel

geld kunnen besparen.

Communicatie
Gestreefd wordt naar het schrijven van begrijpelijke en 

heldere taal. Helaas lukt dit niet altijd en wij vragen het

college hier alert op toe te zien. 

Wonen
Nogmaals aandacht voor de woningnood van onze inwoners

om te zorgen dat hun kinderen kunnen blijven wonen in

Roerdalen. Wij vragen het college zich sterk te maken bij

de woningcorporatie dat niet alle huurwoningen naar

mensen van buiten Roerdalen gaan. 

Armoedebeleid
De kosten voor woonlasten en levensonderhoud stijgen met

de dag. Dit maakt het voor veel mensen vaak onmogelijk om

de eindjes aan elkaar te knopen. 

Gelukkig is er veel aandacht voor de jeugd, maar ook de

ouderen moeten geholpen worden.

Voor 2022 willen wij graag achterhalen hoeveel mensen er

alleen AOW ontvangen, zonder aanvullend pensioen. Deze

mensen moeten extra aandacht krijgen. Wij pleiten ervoor

dat met deze mensen contact wordt opgenomen en dat

hun gewezen wordt op zaken waar ze eventueel recht op

hebben. Ook vinden wij het raadzaam om een budgetcoach

in te schakelen.

Laaggeletterdheid gaat vaak samen met armoede. 65,8% 

van de laaggeletterden is 65+. Ook dit geeft aan dat er extra

aandacht naar de ouderen moet om hen verder te helpen.

Veiligheid, zichtbaarheid van de 
Boa’s en wijkagenten
Dit is nog steeds een heet hangijzer. Veiligheid van onze

inwoners staat voorop en daar moet dus extra aandacht

aan besteed worden. Gelet op het onveiligheidsgevoel dat

leeft in Roerdalen (Waar staat je gemeente) moeten we

hier duidelijk op focussen en maatregelen nemen, zodat

ook de inbraken in stallingen en schuurtjes afnemen.

Verkeersveiligheid
Wij streven naar goed onderhoud van de wegen en trottoirs,

en de aanleg van een fietspad langs de Rothenbacherweg

vinden wij nog steeds noodzakelijk.

Duurzaamheid
De aanleg van het zonnepark rond de stort in Montfort

wordt gerealiseerd.

 

Wat valt op aan deze begroting? 
Willem: De laatste begroting van een raadsperiode is altijd

bijzonder. Je merkt dat het college niet snel nieuwe 

ontwikkelingen voorstelt. Ze willen niet over hun graf

heen regeren. Maar, ik vind het niet verkeerd om het

nieuwe college een duidelijke visie mee te geven vanuit

onze ervaringen in deze periode. Want laten we eerlijk zijn;

Roerdalen ziet er in 2022 niet opeens helemaal anders uit.

Wat betekent ‘Begroting in balans’?
Karin: We hebben geen sluitende begroting. Onze jaarlijkse

uitgaven zijn hoger dan onze vaste inkomsten. Dat kan 

natuurlijk niet. We moeten bezuinigen. Keuzes maken wat

we wel en niet doen. Wij willen niet dat de bezuinigingen

ten koste gaan van alles wat onze inwoners en ondernemers

hebben opgebouwd. Gelukkig lukt ons dat aardig. We 

vertrouwen erop dat onze begroting in 2024 weer in balans is.

Waar maakt RL! zich het meeste zorgen om?
Piet: Daar kan ik kort over zijn; de kosten voor het sociaal 

domein. We hebben stappen gezet, maar de toekomst blijft

financieel onzeker. Onze grootste zorg is de keuze van juiste

zorgverleners. Wij vragen ons af of het financiële eigenbelang

van een zorgverlener niet ten koste gaat van de zorg die

onze inwoners écht nodig hebben. Dat mag nooit gebeuren!

Wat maakt RL! trots?
Ruud: Alle mooie lokale initiatieven! Ik denk hierbij aan 

vrijwilligers die zich inzetten voor de buitenbaden in Vlodrop

en Montfort. Maar ook bijvoorbeeld aan Ut Vinkenès in

Posterholt en het gezamenlijke nieuws van RoerdalenNU.

Alle initiatieven zijn een grote schouderklop waard!

Wat is de grootste uitdaging voor de toekomst?
Loes: Meebewegen! Jaren geleden hadden we te maken

met woningen die lang leegstonden en de trek van het

platteland naar de stad. Nu is de situatie compleet anders

en de toekomst brengt alleen nog maar meer verandering

met zich mee. Raad en college moeten daarom niet alleen

kunnen besturen met de kennis van nu, maar zeker ook

met de bril van de toekomst op.

Wat staat Roerdalen in 2022 te wachten?
Roland: De wijziging in het afvalinzamelingssysteem. We

zien dat dit veel vragen en ook behoorlijk negatieve reacties

oproept. En toch zien we de noodzaak om onze omgang

met afval drastisch te veranderen. We moeten allemaal ons

best doen om beter te scheiden. Dit is uiteindelijk niet 

alleen goed voor het milieu, maar zeker ook voor onze

beurs. Doen dus!
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ROERDALEN IN BALANS.

Dat is de kreet voor deze begroting. Verbazingwekkend

immers vorig jaar was het nog “Begroting Roerdalen niet

meer in balans”. Dat de begroting dan in 2024 in balans is

kunnen we ons dan ook niet voorstellen. Immers al jaren

worden de structurele uitgaven niet gedekt door structurele

inkomsten maar wordt het tekort uit de algemene reserves

gehaald. Dit kun je zo lang volhouden tot je reserves 

helemaal opgesoupeerd zijn.

We hebben nog 10 miljoen in reserve waaronder ook de

Essent gelden waarvan we het rendement altijd gebruikt

hebben om de begroting sluitend te krijgen. Omdat we de

ondergrens van de reserves hebben bepaald op 3,5 miljoen

begint de situatie zorgelijk te worden. Investeren en reserves

inzetten om dit resultaat te bereiken was uw motto in 2020.

Maar wat zagen we in 2021? Onze reserves werden niet 

allemaal ingezet om te renderen. Sterker, algemene reserves

werden voor een groot gedeelte ingezet zonder dat ze

rendement opbrengen. 

De bedoeling van het college was o.a. om via een windmolen

625.000 euro te verdienen of 50.000 via een reclamezuil

langs de A73. Ze zijn er niet, zelfs het begin is niet gemaakt,

dus dat “Investeren om te renderen” was een loze kreet.

Ons Roerdalen had het idee een Hippisch evenemententerrein

te ontwikkelen op een deel van de voormalige camping 

Elfenmeer. Een sympathiek idee volgens het college maar

vervolgens gaf het college het terrein 3 hectare groot 

cadeau aan de nieuwe erfpachter Elfenmeer.

Om de oude erfpachter af kopen en het terrein klaar te

maken voor de volgende pachter werd er 5 miljoen uit de

algemene reserves gehaald. Terugverdientijd ongeveer 50

jaar alleen al voor de investering. Rendement hebben we dan

nog niet eens gehaald. Zelfs niet met belastingopbrengst die

voortkomt uit deze investering. 

Het college blijft met geld strooien zoals 1,5 miljoen om

een centrumplan voor de bouw van huizen te ontwikkelen.

Dat hadden we de grondeigenaar ook zelf kunnen laten

doen. Het argument dat er ongewenste ontwikkelingen

zouden kunnen ontstaan. Met bestemmingsplannen en

bouwvoorschriften, hadden we gewenste ontwikkeling in

goede banen kunnen leiden en de ozb opbrengsten kregen

we evengoed binnen.

Als dit de manier van investeren om te zijn we er van overtuigd

zijn dat 6,5 miljoen ook snel verdampt zijn. Het Roer moet

om. Ons Roerdalen zet in op een andere koers. Structurele

uitgaven dekken door structurele inkomsten en investeren

om rendement te halen.

Deze periode zit er bijna op en we mogen wel zeggen

dat het een turbulente periode was. We hadden te

maken met o.a. hitte, natuurbrand, pandemie, hoog

water, digitaal vergaderen en een wethouderswissel. 

Met het einde in zicht willen wij het volgende nog 

inbrengen, waarbij we natuurlijk hopen dat de PvdA

in de volgende raadsperiode ook deel uitmaakt van de

gemeenteraad.

• Het is van belang dat we de menselijke maat binnen

het Sociaal Domein zo snel mogelijk terug laten

keren! Dit betekent zaken bij de bron aanpakken en

met elkaar het gesprek aangaan.

• De gemeente Peel en Maas doet het heel goed m.b.t.

de omvorming van het Sociaal Domein. Wij zouden

graag zien dat hier lering uit getrokken wordt.

• Er moet meer vaart gemaakt worden met het realiseren

van betaalbare huur- en koopwoningen waar nu

vraag naar is. Het bouwen van tijdelijke woningen

lijkt ons de beste oplossing op korte termijn zoals we

dat 4 jaar gelden al aangaven. Inwoners die kleiner

willen wonen krijgen dan de kans om dat betaalbaar

te doen waardoor er ook weer huizen vrijkomen voor

jonge gezinnen. We krijgen zo ook de mogelijkheid

om de statushouders te huisvesten die wij door het

COA moeten huisvesten zonder onze eigen inwoners

tekort te doen.

• Het opstellen van een actief grondbeleid is hard nodig

om alle doelen en wensen op gebied van duurzaamheid

en het genereren van meer inkomsten en het uitvoeren

van de natuur opgaves gerealiseerd te krijgen. Rugrecht

en het algemeen belang voor ogen houden is belangrijk

in deze lastige opgave.

• Openbaar groen en mobiliteit komen soms in conflict.

Wij vinden dat bomen niet standaard moeten wijken

als ze door groei te dicht op de weg komen. Ook het

verkeer kan zich aanpassen aan de situatie. Wij willen

dan ook concreet dat de bomenlaan op de weg 

tussen Sint Odiliënberg en Linne niet moet wijken

voor het verkeer.

• De PvdA wil dat de infrastructuur meer rekening

houdt met de dieren die er leven. Wij willen in deze

dat er nu eindelijk dassentunnels komen op de Grote

Bergerweg.

• Het is goed om te zien dat het onderhoud van de

fietspaden op de Meinweg in deze begroting is 

opgenomen. Wat we missen is de fietspadverlichting

tussen Vlodrop en Posterholt.

• Het meldsysteem FIXI meer onder de aandacht brengen

bij onze inwoners.

• Steeds meer gemeentes schaffen de hondenbelasting

af. Wij hopen dat we in de volgende raadsperiode

wel de meerderheid hebben om dat in Roerdalen

ook te doen.

Middels de projectgroep ‘Roerdalen in Balans’ hebben

zowel het college als ook de raad en medewerkers van onze

gemeente laten zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid

te nemen om tot een structureel sluitende begroting te

komen. Een heel moeilijke puzzel waarvan  het eindresultaat

nu voor ons ligt ter besluitvorming.

Wij hebben dus de gezamenlijke verantwoording genomen

en betreuren het dan ook ten zeerste dat de uiteindelijke

uitkomst van deze begroting voor het grootste deel afhankelijk

is van personen die tot voor kort geen verantwoordelijkheid

wilden nemen.

Want het uiteindelijke regeerakkoord zal in grote lijnen

richting geven aan hoe wij onze gelden kunnen gaan 

uitgeven en toch onze begroting sluitend kunnen houden.

Duurzaamheid, stikstof, bouwen, de gasprijs….. allemaal

landelijke macro problemen die echter uiteindelijk wat 

betreft de uitvoering grotendeels weer op het bordje van

onze en andere gemeenten wordt gelegd. Het beleid dat

hiervoor nodig is loopt tevens nu ook vertraging op. Het is

immers moeilijk haalbare doelen te stellen als je de richting

van de landelijke beleidsmakers niet weet. 

En niet onbelangrijk, zonder passende maar zeker structurele

financiële bijdrage vanuit de rijksoverheid zal onze uitdaging

de komende jaren alleen nog maar groter worden.

We hebben nu dus een begroting met een zeer grote 

onzekerheidsfactor in de bepaling van de haalbaarheid

hiervan. Met klem en gezien het bovenstaande wijs ik erop

dat hieraan de gemeente absoluut niet debet is.

Onze uitdaging zal erin moeten liggen om nieuw landelijk

beleid te implementeren in het lokale beleid en de 

door ons gewenste doelen toch te behalen. Want als 

gemeente kunnen we niet stil blijven staan. Zo zal onze 

woningtransitie versneld doorgezet dienen te worden om zo

aan de nijpende vraag naar, zeker ook door onze eigen 

inwoners, passende woningbouw.

Het probleem met de stikstof is tevens een behoorlijke 

uitdaging voor ons als gemeente. Los van de beperkingen

met betrekking tot bouwen raakt dit ook de bedrijfsvoering

van onze agrarische sector. Dit zal een grote uitdaging

worden, temeer daar de geluiden die momenteel uit Den

Haag komen zorgelijk en onwenselijk zijn.

Voorzitter, bovenstaande uitdagingen zijn slechts een kleine

greep uit de vele uitdagingen waarvoor we als gemeente

‘aan de lat’ komen te staan, hier komen we in de tweede

termijn nog op terug.

Wat wij als fractie als zeer prettig ervaren is dat iedereen 

vanuit haar eigen positie constructief de verantwoordelijkheid

neemt en de wil toont om de vele uitdagingen in de toekomst

aan te gaan.

            

           

              

          
         

    

      
       

       
      

          
    

        
        

     

         
         

       
          

         

        
     

     
       

         
        

          

         
          

        
       

        
          
       

  

   
   

     

   
 



De samenleving heeft het afgelopen anderhalf jaar te

maken gehad met een pandemie die op vele momenten en

op vele niveaus buitengewoon zelfs onwerkelijk plaatsvond.

Ontwrichting van de reguliere zorg, ontwrichting

van de arbeidsmarkt en economie maar bovenal veel

menselijk leed. Met on-Hollandse steunpakketten

zijn we door deze tijd geloodst. Dagelijks spraken

wetenschappers elkaar publiekelijk tegen. Hun

goede bedoelingen leidden vooral tot verwarring

en de zoveelste polarisatie.

De vaccinatiebereidheid van het overgrote deel

van de bevolking bracht het openbare leven stapje

voor stapje bij de oude normaal.

Gemeentelijke processen lopen hoe dan ook door,

zo ook het opstellen van een begroting die het 

gemeentebestuur in staat stelt uitgaven rechtmatig

te doen. In een verkiezingsjaar is zoals gebruikelijk niet 

gekozen voor grote verschuivingen. De ingeslagen weg

wordt vervolgd, bijbehorende tarieven berekend en daar

waar mogelijk wordt geschaafd.

Hoewel de VVD liever bestuurt dan oppositie voert,

zullen wij ook die rol op ons nemen en de o zo

nodige tegenmacht vormen. Wij

zullen blijven waken dat de

goede besluiten genomen

worden en daar waar nodig

ons inspannen deze besluiten

te verbeteren.

Wij zullen dan ook met name 

opletten dat bij de gemeentelijke

zoektocht naar geld niet vals gespeeld

wordt en ondernemers een minimaal gelijk

speelveld geboden wordt als de gemeente.

Wij blijven er aandacht voor vragen dat publieke middelen

voor het algemeen belang en niet voor het individueel 

belang ingezet worden. Op leges mag geen winst gemaakt

maar er hoeft ook geen verlies op te worden geleden. De

gemeentelijke belastingen moeten zo laag mogelijk gehouden

worden en grote verspillingen van algemene middelen die 

de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zullen wij blijven

aankaarten, aanvechten en zo nodig bestrijden. 

Als van inwoners en ambtelijke organisatie het uiterste 

verlangd wordt kan het niet zo zijn dat miljoenen onnodig

uit de gemeentekas verdwijnen.

Samenvattend
Wij verwachten van Den Haag meer geld, geld dat de pijn

in Roerdalen kan verzachten mits verstandig ingezet.

Wij verwachten van het college kostendekkende leges tarieven

voor kwalitatief goede gemeentelijke dienstverlening.

Wij willen sturen aan op lage belastingen en verstandige

besteding van de middelen.

Namens de VVD fractie

Herman Nijskens

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. We delen

de zorg van de politieke partijen over de onzekere tijd

waarin we leven. We weten nog niet wat een nieuwe 

regering voor plannen gaat maken. En wat dit voor onze

gemeente betekent. Dat wachten we niet af. We nemen

zelf de verantwoordelijkheid om onze begroting in balans

te brengen. En we blijven samen met onze inwoners, 

verenigingen en ondernemers werken aan de ontwikkeling

van onze mooie gemeente. Alle politieke partijen willen

daaraan bijdragen. Uiteraard plaatst iedere partij eigen 

accenten, maar we zien ook drie thema’s die voor alle partijen

belangrijk zijn. 

Zorg en ondersteuning 
Meerdere partijen vragen aandacht voor de zorg voor

kwetsbare inwoners. Ze willen, net als wij, zorgen voor

goede hulpverlening tegen lagere kosten. Het tegengaan

van armoede vraagt extra aandacht. Dit bevestigt voor ons

opnieuw hoe belangrijk onze aanpak is voor de omvorming

van het sociaal domein. 

Duurzaam wonen
Er wordt op dit moment in vrijwel ieder dorp gebouwd.

Dat is hard nodig om te voorzien in de woningbehoefte.

Daar gaan we mee door. Zorgen voor duurzame woningen,

meer flexibiliteit en ruimte voor jongeren en ouderen. Het

is goed dat deze aanpak zo breed wordt gesteund door de

politieke partijen.

Roerdalen in balans
Een aantal politieke partijen maakt zich zorgen over de 

gemeentefinanciën. Wij vertrouwen erop dat het ons lukt de

begroting duurzaam in balans te krijgen. Daarom werken we

tot 2024 aan het op orde krijgen van onze gemeentebegroting.

Veranderen kost tijd en lukt niet in één jaar. We willen niet

alleen maar bezuinigen of de kosten voor onze inwoners

verhogen. Maar ook bewust investeren. In projecten die zorgen

voor nieuwe inkomsten. En in projecten die de leefbaarheid

direct ten goede komen, zoals de kwaliteit van onze dorpen,

dorpshuizen of duurzaamheid. De eerste resultaten worden

zichtbaar. Bovendien komt het Rijk de komende jaren met

extra geld. Daardoor hoeven we onze reserves niet in te zetten

om de begroting sluitend te krijgen. 

Samen doen!
We hebben de afgelopen jaren samen met inwoners, 

ondernemers en de gemeenteraad een beweging op gang

gebracht. Steeds meer mensen doen mee en nemen 

verantwoordelijkheid voor hun buurt of de ontwikkeling

van hun dorp. We experimenteren met nieuwe werkwijzen

en een nieuwe rolverdeling tussen de gemeente en de 

inwoners. We zijn trots op de resultaten die we samen hebben

bereikt. Daar gaan we mee door, ook in onzekere tijden.

Samen Doen! 

Samenvattende reactie College van Burgemeester en Wethouders in eerste termijn 
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