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Voorlopige programmabegroting 2023 - 2026
Beste inwoners

In deze krant

Raadsvergadering 10 november

We leven in een onzekere tijd. De kosten van het dagelijks

Op de achterkant van deze krant leggen we uit hoe onze

De begroting staat op de agenda van de raadsvergadering

leven stijgen en er liggen grote uitdagingen op het gebied

begroting er het komend jaar uitziet en welke keuzes we

op donderdag 10 november. U kunt de vergadering volgen

van duurzaamheid, wonen en zorg. Daar willen we samen

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

vanaf de publieke tribune in de raadszaal. Of kijk vanaf

met onze inwoners en ondernemers aan werken. Daarbij

politieke partijen op de begroting. Het college reageert op

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

besparen we op onze jaarlijkse kosten.

deze bijdragen in het artikel op pagina 3.

onze website www.roerdalen.nl.

B
het is belangrijk om daar de juiste keuzes in te maken. Een
paar zaken die we naar voren halen:

Iedereen voelt zich hier thuis
We zorgen voor elkaar, we geven een bijdrage aan
giro 555 voor een noodhulpprogramma. Maar wat

Preventieve jeugdzorg: extra inzet op de 0-4 jarigen kan

doen we echt? Wat doen we als deze mensen dichtbij

ervoor zorgen dat er minder nodig is op een later moment.

komen? We begrijpen de zorgen en weerstand als er men-

Inkoopbeleid gemeente: een goed inkoopbeleid, heldere

sen bij ons in de buurt komen wonen die we niet kennen,

Samen voor een betere toekomst

afspraken en controle zodat mensen de hulp krijgen die ze

als er zaken anders gaan dan we van tevoren hebben be-

De begroting van Roerdalen 2023 in tijden van

nodig hebben.

dacht. Deze mensen hebben onze hulp hard nodig en ook

grote onzekerheid. Oorlog, energiecrisis, stikstof, infla-

Armoedebeleid: we staan volledig achter initiatieven voor

hier staan wij ervoor dat iedereen die hier komt wonen

tie, opvang van mensen uit landen waar het leven voor hen

onze inwoners die het financieel wat minder hebben.

zich thuis moet voelen. Met zijn allen moeten we hiervoor

niet veilig is. Weten we wat op ons afkomt? Toch willen we

zorgen. Dit moeten we gewoon doen!

nog steeds samen op weg naar een betere toekomst, binnen

Samen met inwoners zijn er dorpshuizen gerealiseerd, flore-

de mogelijkheden die we hebben. We blijven gewoon doen!

ren er mooie verenigingen. Voor iedereen is belangrijk dat

Goed met je geld omgaan

hij mee kan doen. In deze huidige tijd vinden we dat we van-

Een sluitende begroting is voor Roerstreek Lo-

Zorgen voor en omkijken naar elkaar

uit de gemeente ook hier hulp mogelijk moeten maken.

Voor Roerstreeklokaal staat voorop dat we elkaar

kaal essentieel voor een toekomstbestendig
Roerdalen. Je kunt niet meer geld uitgeven dan je krijgt.

Echt aan de slag met ons klimaat

Over de voorliggende begroting is goed nagedacht en ge-

De opdracht is duidelijk: realisatie van zonnevelden.

lukkig weten we nu ook dat we in 2026 waarschijnlijk meer

Mogelijk windmolens op de Meinweg. En andere

krijgen dan eerder aangegeven. Door de huidige roerige

Iedere inwoner draagt hieraan een steentje bij, en de ge-

vormen van duurzame energie. Onze inwoners bieden hulp

en onzekere tijd blijft het volgen van de uitgaven, het snel

meente heeft hierin een belangrijke taak. Dit kost veel en

waar mogelijk, ook in kennis. Dit blijven we gewoon doen.

acteren en bijstellen van groot belang. Gewoon doen!

helpen, naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.
Dat doen we gewoon!

We zijn tevreden over de Programmabegroting 2023-2026
Als we teruggaan naar de essentie van onze partij, dan kunnen

Wat zijn onze belangrijkste speerpunten

we zeggen Democraten Roerdalen zijn er voor de inwoners

Armoedebestrijding. Hier wordt eindelijk onderzoek

van Roerdalen. Daar proberen we zo goed als mogelijk voor te

gedaan om de ouderen die alleen AOW krijgen, om ze op te

zorgen, maar wat voor de een de beste keus is, is voor een

sporen en hen te helpen waar nodig. Uiteraard zijn we voor

ander de slechtste keus.

armoedebestrijding voor al onze inwoners, maar de eerstge-

• Het begon met de coronacrisis van twee jaar en corona

noemde doelgroep heeft nog nooit extra aandacht gekregen.

ligt nog steeds op de loer. We hopen echter dat door de

Waar willen onze inwoners dat wij voor zorgen
• Mensen willen gezond zijn, tevreden over hun leven, en
toekomstperspectief zien voor hen en hun kinderen;
• Mensen willen kunnen wonen en werken om zichzelf te

vaccinaties de ziekte in een mildere vorm zich zal uiten

Duurzaamheid. Denk hier aan de zonneweiden en even-

en dat er geen doden meer door vallen. De eenzame af-

tueel windturbines. Ook hebben we geld ter beschikking

zondering van ouderen op hun kamer in het verzorgings-

gesteld voor onderzoek naar andere energiebronnen.

• Mensen willen dat hun kinderen in veiligheid kunnen opgroeien en dat zij en hun naasten veilig zijn;
• Mensen willen goed onderhouden wegen en trottoirs en

Veiligheid in de meest uitgebreide zin, van brandvei-

• Hoogwater door overstroming van de Roer.

ligheid tot blauw op straat. Er komt een 0.6 Fte BOA bij en

• Stikstofcrisis.

deze zien we graag in de avonduren patrouilleren.

• Energiecrisis.
• Koopkrachtcrisis.

groen om zich heen;
• Mensen willen als ondernemer kunnen ondernemen en
als boer kunnen blijven boeren;
• Mensen willen in deze tijd vooral hun rekeningen kun-

tehuis wil niemand meer meemaken.
• Natuurbrand op de Meinweg.

verwezenlijken;

Woningbouw. We dringen er met klem op aan dat het
college met de woningcorporaties afspraken maakt dat

Ondanks al deze tegenslagen blijkt Roerdalen veerkrachtig

mensen van Roerdalen voorrang krijgen op de woningmarkt.

genoeg te zijn om er telkens weer bovenop te krabbelen.
Met financiën moeten we zuinig omspringen want het in-

nen blijven betalen en niet in armoede geraken.
Deze punten hebben we in 1e instantie belicht en onze

In de afgelopen jaren hebben we crisis na crisis gehad, bijna be-

zienswijze hierop gegeven (zie gemeentesite).

angstigend hoe we ons hier toch doorheen hebben geslagen.

flatiemonster haalt ons in.

PvdA-GroenLinks stelt vier speerpunten centraal in 2023
Wij willen in 2023 aan vier speerpunten extra aandacht beste-

• hittestress tegen te gaan door vergroening van onze dorpen;

den. Na de coronapandemie die ook ons bruisende dorps- en

• onze landbouwgronden in te zetten voor meer natuur-in-

verenigingsleven heeft aangetast, zitten we nu in een koopkracht- en energiecrisis. Vooral de mensen met de laagste in-

clusieve landbouw;
• onze bermen zó te maaien dat de biodiversiteit in onze

komens worden hierdoor hard getroffen. De kloof tussen arm

gemeente aanzienlijk verbetert.

en rijk wordt steeds groter. Daarom pleiten wij voor een ar-

moedefonds waarin de gemeente € 500.000 stort. We willen

3. Energietransitie

hiervoor een deel van onze algemene reserve inzetten die

We willen het verbruik van gas en elektra omlaag brengen door:

vorig jaar met 1,3 miljoen is gegroeid.

• zonnepanelen op dak en land te stimuleren;

We zien ook dat de natuur en onze watervoorziening onder

• de deelname van onze inwoners aan duurzame energievoorzieningen te garanderen;

druk staan. Ze behoren beide tot onze eerste levensbehoeften.
Door onze energiebronnen aan te passen kunnen we deze pro-

• woningen en gemeentelijke gebouwen sneller te isoleren;

blemen deels oplossen. Wonen is eveneens een eerste levens-

• andere duurzame energiebronnen te onderzoeken.

behoefte. Er moet voor iedereen geschikte en betaalbare

Beste mensen van Roerdalen,

woonruimte zijn.

4. Wonen
• de woningbehoefte van onze inwoners in 2023 opnieuw

De begroting ligt weer op tafel en het is aan de raad

Hieronder hebben we de vier speerpunten kort samengevat.

om hier invulling aan te geven. Het doet het CDA
deugd om te lezen dat ons geluid goed hoorbaar is geweest en dat er op een aantal vlakken wordt verder

• dan ook te bouwen naar behoefte;

1. Armoedefonds

• splitsing van grote woningen in appartementen toe te staan;

Dit fonds willen we inzetten om:

• tijdelijke huisvesting voor specifieke groepen in overleg

gewerkt aan initiatieven die het CDA in voorgaande

• de energietoeslag van € 1.300,- ook beschikbaar te stellen

colleges begonnen was. Toch lijken de coalitiepartijen

aan inwoners met een inkomen tot 130 procent van het

op een aantal punten van onze idealen af te wijken.

te onderzoeken;

met de omgeving te realiseren en de bewoners ervan
structureel te begeleiden.

sociaal minimum;
• de Voedselbank en Kledingbank extra te ondersteunen;

Wonen

• dorpshuizen en het verenigingsleven extra te ondersteunen

Meer bouwen en bouwprojecten faciliteren kunnen we

om ervoor te zorgen dat activiteiten voor onze inwoners kun-

lezen. Maar we vinden dit beleid niet agressief genoeg.

nen doorgaan en mensen niet in een isolement raken;

Er zijn te weinig concrete plannen voor de middel- en
lange termijn. Als je in de toekomst wil bouwen in

• de Gelukspas te activeren, zodat iedereen mee kan blijven
doen aan activiteiten in onze gemeente.

Roerdalen moet je nu gaan ontwikkelen en dat gebeurt niet of nauwelijks.

Duurzaamheid en groen

2. Natuur en Water

Tot slot

We willen dat de gemeente zich inzet om:

Wij blijven ons als partij, samen met onze inwoners, inzetten

• verdroging en vervuiling van onze rivieren, beken en

om onze mooie groene gemeente leefbaar, veilig en gezond

U heeft in de krant en tijdens de gemeenteraadsverga-

grondwater tegen te gaan en meer regenwaterafvoeren

deringen ervaren dat wij geen windmolens in Montfort

af te koppelen van het riool;

te houden.

willen. Die komen er gelukkig ook niet. Voor ons is 1
plek in Roerdalen geschikt voor een energiepark met
eventueel windmolens en dat is de Meinweg. Als blijkt
dat ook dat niet kan dan is er ons inziens in Roerdalen

FOCUS
OP DE TOEKOMST
geen plek voor windmolens. Wel zijn wij voorstander
van meer zon op dak en vinden het prima dat particu-

lieren en bedrijven geholpen worden met verduurza-

ming door gratis energiecoaches.

Voorzieningen

Krachtige dorpen willen we allemaal. Goede voorzie-

ningen zijn daarin belangrijk. En in deze tijd van dure

energie moeten we dorpshuizen, verenigingen, sportparken etc. extra ondersteunen.

Armoedebeleid
De gemeente is goed bezig om het zogenaamde sociaal
domein om te vormen. Daar zijn we blij mee. Verder is het
zeker nu belangrijk de mensen te helpen die maar net of
net niet rond kunnen komen door de gestegen energieprijzen. Ook daarvoor zien we een taak weggelegd voor
de gemeente. En daarvoor willen wij ons hard maken.

Ondernemersklimaat
De ondernemers hebben we hard nodig om de dorpen
leefbaar te houden. Helaas komen zij in de begroting
nauwelijks aan bod. Onze bedrijventerreinen zijn redelijk vol en er zijn geen nieuwe gepland. Terwijl onze
grote buur Roermond bedrijventerreinen uit de grond
blijft stampen. Roerdalen moet een actiever beleid
gaan voeren.

Agrariërs
Wij zijn een landelijke groene gemeente. Daar dragen
de vele agrarische ondernemingen een behoorlijk steentje aan bij. Toch komen zij niet of nauwelijks voor in de
begroting. En met het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet zullen de agrariërs het al moeilijk zat krijgen. Dus
ook hier een actieve rol om de agrariërs te stimuleren
en faciliteren.

Hadden we de vorige raadsperiode nog met een wereld-

bines. Echter een gedegen beleid om de gemeente te ver-

wijde pandemie te maken, de nieuwe raadsperiode begint

duurzamen ontbreekt nog steeds.

met een oorlog in Oekraïne die de wereldvrede bedreigt.

De zorgcrisis. Nog steeds kampen we met wachtlijsten en afnemende budgetten. Binnen de WMO wordt teveel een beroep
gedaan op mantelzorgers. De jeugdzorg in onze gemeente

Van daaruit rollen we van de ene crisis in de andere crisis.

Inwoners hun huis laten verduurzamen waardoor ze minder energie gebruiken helpt de klimaatdoelen te halen en

tueel samen met andere gemeenten, via de VNG de financiële

Als eerste de energiecrisis, waardoor de inflatie stijgt naar

de energierekening te beperken. Een helpende hand rei-

problemen van de decentralisaties terug te leggen bij het Rijk?

ongekende hoogte. De zorgen om de hoge prijzen hebben

ken vanuit de gemeente, om hun leefomgeving duurzaam

grote impact op het geluk en de weerbaarheid van onze

en betaalbaar te maken steunt Ons Roerdalen.

inwoners maar ook op de MKB-bedrijven.

heeft nog steeds grote tekorten. Wordt het niet tijd om even-

Klimaat en stikstofcrisis, de verplichte natuurrealisatie opgelegd door het Rijk en de maatregelen die vereist worden door

De woningcrisis blijft in onze gemeente groot. Verschil-

de stikstofcrisis zetten de boeren onder druk. Ons Roerdalen

Onze gemeente heeft de taak om een hoeveelheid duur-

lende projecten zijn in uitvoering. Maar dat is niet vol-

is zonder meer tegen gedwongen uitkoop.

zame energie op te wekken. Wat we willen bereiken door

doende om aan de vraag te voldoen. Naast passende

de aanleg van zonneweides en het plaatsen van windtur-

huisvestiging voor starters en ouderen te vinden is er ook

De uitbreiding van het Nationaal Park die wordt nagestreefd

nog de doorstroom van statushouders.

heeft voor- en nadelen. Het kan positief zijn voor de recreatieve/toeristische sector. Maar nog meer uitbreiding van de

Binnen de rode contouren van onze kernen is weinig plaats

natuur, samen met de zonneweides die aangelegd moeten

voor woningen. Daarom dient onderzocht te worden of de

worden leggen teveel druk op onze gronden waardoor het

rode contour opgeschoven kan worden.

extensiveren van de landbouw moeilijk wordt.
Gevolg is dat onze voedselzekerheid in gevaar komt. Dit kunnen we voorkomen door dubbelgrondgebruik. Zo houden we
voldoende landbouwgrond over voor de agrarische sector
waarvan ook een groot gedeelte van onze MKB afhankelijk is.
Voor deze punten zal ons Roerdalen zich inzetten bij de
begrotingsbesprekingen.

Samenvattende reactie College van Burgemeester en Wethouders in eerste termijn
De wereldwijde onrust heeft direct invloed op het dagelijks

partijen. Al lezen we ook dat het sommige partijen niet ver

ondersteunen van inwoners met advies en concrete acties.

leven van onze inwoners. We delen de zorg van de poli-

en snel genoeg gaat.

Bijvoorbeeld met het project Zon op dak. Er wordt aandacht
gevraagd voor grootschalige energieopwekking met zon-

tieke partijen over de onzekere tijd waarin we leven. Alle
partijen vragen aandacht voor inwoners, ondernemers en

Armoede bestrijden en zorg voor elkaar

nevelden en voor het Meinwegplateau als zoekgebied voor

verenigingen die in de knel komen. De verantwoordelijk-

Alle partijen vragen aandacht voor de bestrijding van ar-

windenergie. Daarnaast willen meerdere partijen dat ook

heid voor langetermijnoplossingen ligt vaak bij het Rijk. Dat

moede. De groep inwoners die in de knel komt groeit en

andere energiebronnen worden onderzocht. En dat we in-

wachten we niet af. We nemen zelf de verantwoordelijk-

daarom komen we met extra maatregelen. We vergeten ook

tensief samenwerken met inwoners. Dat sluit naadloos aan

heid om te doen wat binnen onze eigen mogelijkheden ligt.

onze ondernemers en verenigingen niet. Eén van de aan-

op onze aanpak.

Alle politieke partijen willen daaraan bijdragen. Uiteraard

dachtspunten is het verlagen van de kosten voor energie.

plaatst iedere partij eigen accenten, maar we zien ook drie

Meerdere partijen hebben een specifieke doelgroep in ge-

thema’s die voor alle partijen belangrijk zijn.

Samen doen!

dachten, bijvoorbeeld jongeren of ouderen. Voor beide

De uitdagingen waar we in Roerdalen voor staan zijn groot.

groepen hebben we concrete plannen in 2023.

Samen doen, met inwoners, ondernemers en verenigingen

Meer woningen

blijft ons uitgangspunt. Steeds meer mensen doen mee en

Er wordt op dit moment in vrijwel ieder dorp gebouwd. Dat

Energie besparen en verduurzamen

nemen verantwoordelijkheid voor hun buurt of de ontwikke-

is hard nodig om te voorzien in de woningbehoefte. Daar

Een aantal partijen benoemt terecht thema’s als de kwaliteit

ling van hun dorp. We experimenteren met nieuwe werkwij-

gaan we mee door. Zorgen voor duurzame woningen, meer

van onze natuur en water en het perspectief voor de land-

zen en een nieuwe rolverdeling tussen de gemeente en de

flexibiliteit en ruimte voor jongeren en ouderen. Het is goed

bouw in onze gemeente. Alle partijen willen investeren in

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

dat deze aanpak zo breed wordt gesteund door de politieke

verduurzaming. Zowel door de gemeente zelf, als door het
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