vl
~ DEMOCRATEN
h r' a o
R

ER

A LEN

Programmabegroting 2020-2023
1e termijn
We staan al met twee voeten in een veranderende overheid. Rijk en Provincie sluizen meer overheidstaken
door naar de gemeenten, maar het Rijk vergeet er voldoende geld bij te doen omdat ze denken dat de
gemeenten het goedkoper kunnen doen. Hoe kun je het bedenken. Makkelijk voor de staatskas maar
uitputtend voor de gemeentekas. En dat ontbrekende geld moet door ons allen opgehoest worden, want
we zijn verplicht om de overgedragen taken uit te voeren; denk bijvoorbeeld aan de Jeugdzorg zonder
voldoende financiële middelen. Momenteel wordt gezocht om de jeugdzorg anders vorm te geven, zodat
we eraan kunnen blijven voldoen.
De Essent-gelden vallen vrij en deze willen wij investeren in zaken die ten goede komen van onze inwoners,
zoals veiligheid, het sociale leven en leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Doordat het saldo van de
reserve beleggingen goed gevuld is zijn er mogelijkheden om zaken doordacht aan te pakken en te
investeren in zaken die goed voor alle inwoners zijn.
We denken hierbij aan onderwerpen als:
•
De Mens Centraal;
•
Duurzaamheid;
•
Wonen, werk en leefomgeving in sociale samenhang.

Programma 1 Krachtige Dorpen
Doel 1
actie 1 Coaching en life-skills op het gebied van leefstijl, werk en inkomen en gezondheid
Wij zijn blij dat de eerste stap is gezet om te komen tot een Voorzieningen Wijzer. Deze moet dusdanig
worden ingericht dat ook daadwerkelijk de mensen waar de Voorzieningen Wijzer voor bedoeld is bereikt
worden, óók de mensen die een bepaalde schroom hebben om te vragen. Hier zal extra aandacht aan
geschonken moeten worden. Heeft u al plannen hoe u deze mensen kunt bereiken?
Er wordt ingezet op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Ook deze heeft voor bepaalde
doelgroepen grenzen, in kunnen en willen, en blijft soms maatwerk.
Doel 3
actie 3 Afronden accommodatiebeleid
Wij vinden het belangrijk het accommodatiebeleid zo snel mogelijk en op een goeie manier af te sluiten (bij
voorkeur in deze raadsperiode). Ook dit draagt bij aan krachtige dorpen.
Programma 2 Participatie, Ondersteuning en Zorg
Doel 1
actie 2 Omvormen Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam waar inwoners met een hulpvraag terecht kunnen en van waaruit professionals
ondersteuning bieden, krijgen een eigen budget voor snelle oplossingen. Gezien de uitkomsten uit het
rekenkamerrapport vragen wij ons toch af of het Sociaal Wijkteam wel stevig genoeg is om alle hun
toebedeelde taken uit te voeren. Daarnaast hebben we geconstateerd dat het Sociaal Wijkteam nog steeds
niet bekend genoeg is en veel mensen weten dus ook nog steeds niet waar en wanneer ze bij hun terecht
kunnen. Dit verdient extra aandacht, zowel voor de opgedragen taken alsook voor de onbekendheid ervan.
Hoe gaat u dit aanpakken?
Doel 1
actie 4 Algemene voorzieningen
Huiskamer Plus. In de kernen waar nog geen Huiskamer Plus is wordt gekeken of hier behoefte aan is. Om
eenzaamheid onder de mensen te verminderen lijkt ons dit een mooie taak.
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Doel 1
actie 5 Beter passend specialistisch aanbod Jeugd en Wmo
Het doel is betere kwaliteit van zorg, die op termijn betaalbaar blijft, door een overzichtelijk (kleiner) aantal
kwalitatief goede aanbieders en gezamenlijke inkoop. Wij hopen oprecht dat het college hierin zal slagen
en vragen ons af op welke termijn deze doelen, of deeldoelen hiervan, gerealiseerd kunnen worden?
Doel 1
actie 7 Armoedebeleid
Hier is extra inzet op kinderen en ouderen. Met onze motie hebben we specifiek ook de ouderen in het
armoedebeleid kunnen opnemen. Wij zouden graag weten wat de stand van zaken op dit moment is met
betrekking tot de ouderen in Roerdalen? Worden ouderen actief benaderd of wordt afgewacht tot mensen
zich melden?
Wat zijn eerste resultaten van gevoerd beleid?
Programma 3 Veilige Dorpen
Veiligheid is een gezamenlijke zorg van gemeente, politie en inwoners.
“Doel 1: Inwoners treffen zelf preventieve maatregelen om te voorkómen dat ze slachtoffer worden van
een misdrijf of situatie van overlast.”
Een nobel doel, maar zo simpel licht het niet. Mensen zullen met sloten en klemmen hun huis kunnen
beveiligen tegen inbraak, maar inbraak of overlast komt altijd onverwacht en daar kan men in het
algemeen niets of weinig aan doen. Dus dit doel is voorbij geschoten. Bij overlast moet de politie
handhaven en niet de burger verantwoordelijk maken!
Er wordt te weinig proactief gehandhaafd.
Doel 1
actie 1 Inwoners faciliteren op het gebied van veiligheid
Door de faciliteren in what’s app, Meld Misdaad Anoniem en burgernet heeft te burger nog geen garantie
dat de zaak ook daadwerkelijk wordt aangepakt. Handhaving is in onze gemeente een ondergeschoven
kindje, gebeurd soms maar meestal niet. Handhaving hoort thuis bij de politie en niet bij de burgers die zijn
daartoe niet bevoegd. Dit is te gek voor woorden.
Doel 1
actie 4
Optimalisering van de communicatie
“Vergroten van de beleving van “blauw op straat” door optimalisering van de communicatie met onze
burgers.”
Worden melders gericht geïnformeerd over wat met hun melding is gebeurd? Geregeld bereiken ons
berichten dat dit niet is gebeurd. Daarom vragen wij extra aandacht om dit adequaat op te pakken en hier
alert op te zijn.
Doel 1
actie 5 Brandpreventie
Door de unaniem gezamenlijk gedragen motie voor Brandveilig Leven zijn veel mensen geïnformeerd en
gewezen op de maatregelen die zij zelf in huis kunnen nemen. Wat ons betreft gaan we hiermee door.
Doel 2
actie 1 Aanpak ondermijning
Is de wet ‘’Woonoverlast’’ inmiddels aangenomen of kan men ook op andere manieren handhaven? Wij
verzoeken dat de BOA’s meer zichtbaar in de dorpen zijn en niet uitsluitend op signalering, maar ook op
eigen initiatief acteren. Kunnen resultaten gecommuniceerd worden, en beleving van bewoners gemeten
worden, om de resultaten te kunnen vergelijken?
“Doel 3: Slachtoffer maar ook daders dienen zo snel als mogelijk te kunnen deelnemen aan het dagelijks
leven.”
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Doel 3
actie 2 Ontwikkelen samenwerking tussen hulpverleners
Het persoonlijk netwerk van mensen wordt verzocht om mee verantwoordelijkheid te nemen om de
situatie te verbeteren. Ook hier weer de directe omgeving die in moet springen; de professionals kunnen
zich terugtrekken en de omgeving zit met de gebakken peren.
Doel 3
Actie3 2e kansen aanpak
“Einddoel is zelfstandig en weerbaar kunnen functioneren in de lokale gemeenschap.”
Gaat ook zoveel aandacht uit naar de slachtoffers, bijvoorbeeld na een inbraak en mishandeling. Zover
bekend helaas niet, bureau slachtofferhulp belt of er nog een gesprek nodig is en daarbij blijft het meestal.
De angst blijft altijd bij de mensen zitten.
Programma 4 Economie, Natuur, Toerisme, Cultuur en Duurzaamheid
Doel 1
actie 4 Herijken gemeentelijk grondbeleid
Een concreet actiepunt in de vorige begroting was de grondverwerving ten behoeve van het fietspad langs
de Rothenbacherweg, hoe is de stand van zaken in deze? Dit dient naar onze mening uit veiligheidsoogpunt
als eerste te worden aangepakt bij de aanpak van de Gouden Driehoek.
Herijking gemeenlijk grondgebied fietspad Rothenbacherweg.
Ook van het actiepunt, het faciliteren van het gebiedsontwikkelingsproject van de provincie ‘’Schil van
Montfort’’ zien wij in deze begroting niets terug. Hoe is de stand van zake in deze?
(Het gaat hier over het Reigersbroek tegenover de camping, en is een initiatief van de LLTB.)
Gebiedsontwikkelingsprojecten Herkenboscherbroek, Flinke Ven en Schil van Montfort (initiatief van de
LLTB). Wij zijn voorstander om deze ontwikkelingsprojecten aan te pakken, maar wel 1 voor 1 aanpakken
en afhandelen en dat er geen extreme kosten mee gemoeid mogen gaan.
In principe zijn wij voor natuurontwikkeling in zijn algemeenheid.
Doel 1

actie 6

Verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden Ontwikkeling vakantiepark
Elfenmeer in 2020
We verwachten een grote inspanningsverplichting van het college om het Elfenmeer kwalitatief en
toekomstbestendig op de kaart te zetten.
Wij vinden niet dat Recreatiepark Elfenmeer tegen elke prijs van de hand moet worden gedaan. Mocht de
opbrengst niet voldoende zijn in verkoop dan wel in pacht, dan kunnen we overwegen om het park terug te
geven aan de natuur. Bomen leveren immers een klimaatwinst op.
Toeristische en recreatieve mogelijkheden bieden ook de uitstraling en het onderhoud van wegen en paden
die zijn opgenomen in knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers door de gehele gemeente
Roerdalen
Doel 1
actie 7 Aanpak verkrotting en leegstand
Wellicht gaat het aantal agrariërs in de toekomst afnemen. Om verkrotting, leegstand en verloedering van
Voormalige Agrarische Bedrijven in het buitengebied tegen te gaan moet het mogelijk zijn om deze
Voormalige Agrarische Bedrijven een andere, bedrijfsmatige bestemming te geven.
Zoals toegezegd door de portefeuillehouder in de afgelopen raadsvergadering zal gekeken worden naar
maatwerk zodat kleine bedrijven zich in de Voormalige Agrarische Bedrijven kunnen vestigen.
Wat betreft de verkrotting. Met onze motie voor een herstructureringsfonds (welke unaniem is
aangenomen in de raad) kunnen wij als Democraten Roerdalen wellicht een positieve invloed hierop
uitoefenen. We zijn benieuwd naar de uitslag over de haalbaarheid van de het herstructureringsfonds
(sloopfonds)?
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Doel 2
actie 3 Regionale samenwerking SML / OML / Keyport
Goede intenties concretiseren met duidelijke doelstellingen en de meerwaarde van behaalde resultaten
benoemen. Zijn hier al voorbeelden van?
Doel 3
actie 1 Actieplan duurzame energie
Een concreet actiepunt in de vorige begroting was, de haalbaarheid bekijken voor het plaatsen van
zonnepanelen op de stortplaats in Montfort.
Hoever zijn de ontwikkelingen in deze?
Wij zijn blij dat door onze motie van 2017 de gesprekken met Provincie, Attero en onze gemeente al op
gang zijn gekomen en verheugen ons dat het zonnepark in het Actieplan Duurzaamheid is opgenomen en
hopen dat het zonnepark nog in deze raadsperiode gerealiseerd kan worden. Of althans het begin ervan.
Met onze motie van 2017 om de haalbaarheid van een zonnepark op en rond de stortplaats in Montfort te
realiseren is inderdaad een effectieve zet gedaan naar de realisatie hiervan. Provincie, Gemeente en Attero
zijn om tafel om de haarbaarheid en implementatie te bespreken.
Programma 5 Woonomgeving
Doel 1
actie 1 Structuurvisie Wonen 2018 vertalen naar lokaal beleid
Het gaat om de regionale afspraak dat onze gemeente 319 woningen mag bouwen tot 2022. Hebben wij
voor 319 woningen plek in onze gemeente of moeten we gaan denken aan uitbreiden van
bestemmingsplannen bijvoorbeeld in Posterholt?
Conform het woonwensenonderzoek stimuleren wij de bouw van starterswoningen, grondgebonden
seniorenwoningen en appartementen met lift. Daarnaast kan gekeken worden waar verder behoefte aan is.
Momenteel liggen er nog projecten voor Wienkeskoel, Holsterveld en Borgerpark.
Doel 1
actie 2 Afronding wijk Holsterveld in Vlodrop
Ook de woningbouw ontwikkelingen Holsterveld in Vlodrop vlot trekken.
Vlodrop heeft een extra impuls nodig en ook hier moet gekeken worden wat de mogelijkheden en wensen
zijn.
Doel 1
actie 6 Nieuwe Afvalnota uitvoeren
De verwerkingskosten voor afval stijgen in snel tempo, daarom is het zaak dat we allemaal ons afval goed
scheiden. GFT in de groene bak, Restafval uitsluitend in de grijze bak. Glas, papier, ijzer en textiel apart
aanleveren. Alleen zo kunnen we onze kosten nog in de hand houden.
Doel 2
actie 1 Regionale afspraken transformatieopgave
Woningvoorraad die aansluit bij de demografische behoefte maar ook bij de vraag en dat hoeft niet altijd
gelijk te zijn.
Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
Onze medewerkers van de buitendienst zijn herkenbaar in de dorpen aanwezig en aanspreekbaar.
Klachten, meldingen en vragen pakken we hierdoor makkelijk op. De medewerkers van onze buitendienst
voelen zich verantwoordelijk, deze verantwoordelijkheid zouden ze wat ons betreft nog meer mogen
tonen.
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actie 1

De toekomstige organisatie van team Onderhoud en het groenbedrijf verder
vormgeven
Vanaf 2020 wordt er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de Westrom
gedetacheerd bij de gemeente, dit vinden wij een goede zaak.
We willen het openbaar groen op het huidig niveau houden zodat het goed wonen en werken is in
Roerdalen, daarnaast streven we voor voldoende parkeergelegenheid in de centra, bij dorpshuizen en
scholen. De (oude WSW) mensen van de Westrom zullen in dienst genomen worden van Roerdalen en we
zien dit met vertrouwen tegemoet.
Doel 2
actie 3
Het nieuwe maaibeleid geeft een impuls aan natuurontwikkeling
Wij moeten helaas te vaak constateren dat het bermmeubilair (straatlantaarns, borden, bermpalen,
waterleiding markeringen) worden beschadigd en scheef worden geduwd tijdens het maaien. We vragen
hiervoor aandacht door de organisatie en meer oplettendheid tijdens de werkzaamheden.
Doel 4: We dragen bij aan duurzaamheid
Doel 4
actie 1
Duurzaamheid binnen de waterketen
Er wordt aangesloten op de visie Waardevol Groeien uit 2015 en het regionale Waterketenplan. Er is
aandacht voor de relatie tussen de waterketen, ruimtelijke inrichting en watersysteem.
Hier hebben we een belangrijk item te pakken voor de toekomst. Ons grondwater is aanzienlijk gezakt
(volgens de volksmond 1 tot 1,5 meter) en als de warme zomers aanhouden moeten we allemaal kijken hoe
we een bijdrage kunnen leveren om onze beplanting en bomen in leven te houden. Afkoppeling van het
regenwater kan hierbij uitkomst bieden.
Doel 4
actie 3 Reconstructies van wegen en riolering en onderhoud aan de openbare verlichting
Bij het vervangen van lampen zijn wij voorstander om deze te vervangen door LED verlichting. Echter dan
pas als de lampen die er nu in zitten kapot zijn.
Doel 4

actie 5

Stimulering en/of realiseren van zonnedaken op gemeentelijk vastgoed of andere
gebouwen
Het streven van de gemeente is om in 2022 drie nieuwe zonnedaken gerealiseerd te hebben. Dat is het
gemeentelijk streven, maar wij willen ook graag onze inwoners attenderen op de mogelijkheden om zelf
actie te ondernemen en zonnepanelen op het dak te leggen. Iedereen zal wel voor zichzelf moeten bekijken
of de investering en het rendement met elkaar in overeenstemming zijn.
Aandachtspunten:
Herstructurering van gemeentelijke speelplekken
Realisering van een nieuwe fietsvoorziening langs de Rothenbacherweg Etsberg.

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening.
Doel 1
actie 1 Verbeteren communicatieve organisatie
Slechte communicatie roept meer vragen op en brengt onduidelijkheden.
Aandacht verdient nog steeds het tijdig terugbellen, klantvriendelijkheid en een respectvolle bejegening.
Het is lastig om vacatures goed ingevuld te krijgen. Tegenhanger is het personeelsverloop. Lukt het
voldoende om goed personeel vast te houden en op sterkte te blijven?
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Programma 8 Algemene middelen
Altijd effectief omgaan met de financiële middelen.
Extra aandachtspunt. Zorg dat de concern-control en business-control rollen zo snel mogelijk op elkaar
afgestemd worden.
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