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Inleiding 

In Roermond is de afgelopen jaren een stevig funda-

ment gelegd. Er is flink geïnvesteerd in een zorgzame, 

dynamische, groene en moderne gemeente. Met visie 

en daadkracht bouwt de coalitie van GroenLinks, CDA, 

Demokraten Swalmen en D66 deze raadsperiode hierop 

voort en nodigt de andere raadsfracties uit om in con-

structieve samenwerking de weg naar de toekomst in te 

slaan. Roermond maken we samen: met onze inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties zetten 

we de ingezette verandering door. 

Deze coalitie is optimistisch en ziet kansen. Dankzij de 

koers die de afgelopen jaren is ingezet en de totstand-

koming van nieuwe visies en beleid, zoals het preventief 

gezondheidsbeleid, de economische visie, de duurzaam-

heidsvisie en het preventief armoedebeleid, kan Roer-

mond voortvarend nieuwe ontwikkelingen oppakken en 

realiseren. Daarbij is oog voor nieuwe maatschappelijke 

en technologische ontwikkelingen. In de keuzes van de 

gemeente is ook de Toekomstvisie een belangrijke rich-

tingwijzer: Roermond kiest voor ontmoeten, verbinden 

en samenwerken. Ook de thema's uit de Toekomstvisie 

vinden een plek in dit coalitieakkoord: jeugd, ouderen, 

zorg, economie en historische stad aan het water. 

Een betere samenleving maken we alleen als we de 

handen ineenslaan. Inwoners doen in Roermond op alle 

niveaus mee. De gemeente faciliteert en ondersteunt 

actief burgerschap in onze kernen, wijken en buurten in 

de mate waarin inwoners dat wensen. Daarbij is er de 

komende periode extra aandacht voor activiteiten en 

voorzieningen die als doel hebben om inwoners met el-

kaar in verbinding te brengen. In onze keuzes sluiten 

we aan op de behoeften nu en houden hierbij rekening 

met toekomstige generaties. Duurzaamheid landt in alle 

programma’s van de gemeente. Onze ambities in de 

duurzaamheidsvisie zijn leidend en de duurzame ont-

wikkelingsdoelen van de Verenigde Naties worden ge-

bruikt als referentiekader. Tot slot moeten inwoners 

kunnen rekenen op een integer en transparant stadsbe-

stuur. De komende periode stelt deze coalitie dit als een 

vanzelfsprekende voorwaarde voor goed bestuur. 
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De kernwaarden die centraal staan in dit coalitieakkoord 

zijn: verbindend, duurzaam en integer en transparant. 

Deze waarden vormen de schakels tussen de keuzes die 

Roermond de komende jaren maakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Het coalitieakkoord is opgebouwd uit vier programma’s 

waarin wij aangeven wat onze inhoudelijke ambitie de 

komende jaren is: Roermond van iedereen, Dynamisch 

Roermond, Groen Roermond en Moderne gemeente.  

Deze koers vertaalt zich in de volgende matrix: 
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De kernwaarden werken door alle programma’s heen en 

de programma’s versterken elkaar. Om onze gemeen-

schappelijke doelen te realiseren, sluit de gemeente de 

komende periode met maatschappelijke partners en het 

bedrijfsleven brede maatschappelijke en economische 

allianties. 

De komende periode vraagt om een sterk en daad-

krachtig bestuur. Het is een uitdaging voor de hele ge-

meenteraad om de mogelijkheden die er zijn te benut-

ten. Daarmee reiken we de hand naar iedereen die zich 

samen met ons wil inzetten voor de inwoners van Roer-

mond. Want Roermond maken we samen! 
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Roermond van iedereen 

Roermond staat voor een inclusieve en zorgzame sa-

menleving. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikke-

len en deel te nemen aan de samenleving. Waar dat 

niet vanzelfsprekend is, spant de gemeente zich in zo-

dat iedereen kan meedoen op zijn of haar manier. Goe-

de zorg, een gezonde leefstijl, financiële zelfredzaam-

heid, goed onderwijs en werk zijn hiervoor belangrijke 

uitgangspunten. We maken Roermond toegankelijk voor 

iedereen en bevorderen ontmoetingen tussen onze in-

woners. 

Inclusieve samenleving 

Roermond kent een grote diversiteit aan inwoners. We 

streven naar een inclusieve samenleving: een stad 

waar iedereen meedoet en zichzelf mag zijn. Roermond 

maakt hiervan prioriteit en bevordert projecten die 

hieraan bijdragen. De gemeente geeft zelf het goede 

voorbeeld en werkt aan een ambtelijke organisatie die 

een afspiegeling vormt van de samenleving. Roermond 

maakt het mogelijk dat verschillende (groepen) inwo-

ners elkaar ontmoeten. Hiervoor worden kansen ge-

zocht in bijvoorbeeld de woningbouw, het onderwijs of 

de ondersteuning van verenigingen. De gemeente sti-

muleert dat iedereen kan deelnemen aan maatschap-

pelijke activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van 

sport en cultuur. 

Roermond bouwt daarnaast verder aan de Regenboog-

gemeente en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan 

de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van 

LHBTI’ers (homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgen-

ders, intersekse personen). Tevens worden projecten 

gestimuleerd die de economische zelfstandigheid van 

mensen met een achterstand vergroten, hierbij is bij-

zondere aandacht voor de positie van vrouwen. De aan-

gekondigde decentralisatie van inburgering van nieuw-

komers wordt aangegrepen om te komen tot een inte-

grale aanpak met oog voor alle leefdomeinen. We pro-

beren discriminatie te signaleren, te voorkomen en te 

bestrijden. De Antidiscriminatievoorziening Limburg 

geeft hier in samenspraak met onder andere de ge-

meente Roermond uitvoering aan. 
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Ten aanzien van mensen met een beperking maakt 

Roermond, conform het VN-verdrag handicap, de omge-

ving zoveel mogelijk toegankelijk. Hiervoor wordt de ko-

mende raadsperiode één integraal plan opgesteld inclu-

sief financiële dekking. Hierbij wordt de hele gemeente 

in kaart gebracht op het gebied van toegankelijkheid. 

Waar nodig wordt deze verbeterd. Hiervoor worden zo-

veel mogelijk natuurlijke momenten gebruikt, zoals het 

opstellen van nieuwe plannen zodat we werk-met-werk 

maken. Daarnaast zet Roermond in op bewustwording 

onder inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven 

en de gemeentelijke organisatie over het belang van 

deze toegankelijkheid. 

Zorgzame gemeente 

In Roermond kunnen mensen die ondersteuning nodig 

hebben, rekenen op goede zorg. Hiervoor doen zij in 

eerste instantie een beroep op familie, vrienden of hun 

omgeving. De gemeente ondersteunt inwoners om dit 

mogelijk te maken. Roermond heeft bijzondere aan-

dacht voor de ondersteuning van en door mantelzor-

gers. Wanneer de eigen omgeving onvoldoende in staat 

blijkt om dit te doen, neemt de gemeente haar verant-

woordelijkheid en regelt zij goede zorg. Voor complexe 

hulpvragen of zorgmeldingen komt een expertiseteam 

dat zo snel mogelijk de meest passende hulp kan inzet-

ten. Onze consulenten krijgen passende caseloads zodat 

zij goed in staat zijn onze inwoners te ondersteunen en 

te begeleiden.  

De komende periode wordt de samenwerking tussen de 

verschillende gemeentelijke beleidsvelden versterkt. 

Roermond zet onverminderd door met de transformatie 

in het sociaal domein. We kiezen voor een aanpak waar-

bij breed wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoef-

te van inwoners met een zorgvraag en betrekken daar-

bij alle leefdomeinen zoals gezondheid, onderwijs, werk 

en inkomen. Verbinding en samenwerking wordt ge-

zocht met onze maatschappelijke en economische part-

ners. "Dementie vriendelijk Roermond" wordt verbreed 

naar een Seniorvriendelijk Roermond. Daarbij bestrijden 

we eenzaamheid, depressie en laaggeletterdheid. 

Voor kinderen en jongeren is Roermond een prettige ge-

meente om in te leven. In de ondersteuningsbehoefte 

gaat de gemeente zoveel als mogelijk preventief te 

werk. De jongste generatie verdient alle kansen en 

daarom geven we prioriteit aan het voorkomen van pro-

blemen bij kinderen en jongeren. De cirkel van armoe-

de, gezondheidsklachten of leerachterstanden die gene-

raties lang in families voorkomen, proberen we daarmee 

te doorbreken. Jongeren worden zelf goed geïnformeerd 

over zaken die belangrijk zijn als ze volwassen worden, 

bijvoorbeeld de omgang met financiën. De toegang tot 

de jeugdhulp maken en houden we laagdrempelig. De 

gemeente organiseert deze dichtbij; op school en in de 

buurt. Daarnaast verzorgen we een goede overgang van 

jeugd naar volwassenheid in de jeugdhulp; de gemeen-

te voelt zich mede verantwoordelijk voor jongeren die 
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achttien worden. In de jeugdhulp gaan we door met de 

ingezette ontschotting. Partijen weten elkaar te vinden 

en overleggen regelmatig met elkaar, met beleidsma-

kers en met het gemeentebestuur. Daarbij is er extra 

aandacht om te spreken met- en te luisteren naar de 

jongeren en hun ouders zelf. 

Kosten voor zorg en ondersteuning worden realistisch 

begroot, hierbij staat kwaliteit van zorg voorop. Met een 

aantal zorgaanbieders maken we meerjarige afspraken. 

Deze zijn gebaseerd op een wederzijds commitment en 

een gedeelde verantwoordelijkheid voor de te bereiken 

resultaten, kwaliteit en het budgettaire kader. Onder 

andere met preventieve maatregelen proberen we de 

kosten te beheersen. 

Gezonde inwoners 

Binnen alle gemeentelijke beleidsterreinen is het pre-

ventie- en gezondheidsbeleid een integraal afwegings-

kader. De openbare ruimte richten we zo in dat gezond 

gedrag wordt gestimuleerd en als gevolg daarvan ge-

zondheidsklachten worden verminderd. Jongeren heb-

ben een bijzondere positie in ons gezondheidsbeleid. De 

gemeente zet in op verdere ontwikkeling van Jongeren 

op Gezond Gewicht (JOGG) en gezonde kantines bij ver-

enigingen en scholen. Daarnaast blijft er aandacht voor 

voorlichting over alcohol, roken en drugs. Roermond 

heeft zich aangesloten bij het initiatief ‘rookvrije gene-

ratie’ en de komende periode bouwen we hierop voort. 

Naast aandacht voor jongeren is er ook aandacht voor 

de oudere inwoners. De komende periode willen we, in 

samenwerking met alle relevante zorgpartners, in onze 

gemeente een voorziening realiseren waar inwoners op 

een laagdrempelige manier informatie en advies kunnen 

krijgen over gezond ouder worden. Hiermee vergroten 

we de kwaliteit van leven en verlagen we de zorgkos-

ten.  

Sport en bewegen zijn van groot belang voor een ge-

zond leven. Onze verenigingen en vrijwilligers zijn be-

langrijke partners voor het realiseren van onze ambi-

ties. De komende jaren wordt gewerkt aan een sterke 

koppeling tussen sport en het sociaal domein. Bij de in-

richting van de openbare ruimte zoek de gemeente ac-
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tief naar faciliteiten voor ongeorganiseerde sporters, zo-

als trainingsvelden, betere en- veilige routes voor (race)

fietsers of een trimbaan. 

Naast lichamelijke gezondheid bevordert de gemeente 

ook de geestelijke gezondheid van onze inwoners. De 

gemeente ondersteunt initiatieven op dit terrein en 

werkt mee aan het doorbreken van het taboe op psychi-

sche problemen. Daarnaast wordt expertise op het ge-

bied van personen met verward gedrag georganiseerd; 

professionals die zorgwekkende signalen herkennen en 

actief op mensen afstappen. De gemeente werkt aan 

een passend ondersteunings- en zorgaanbod en aan de 

doorontwikkeling van Zorg- en Veiligheidshuizen als be-

langrijke plek voor het bespreken van complexe proble-

matiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. 

Financieel zelfredzame inwoners 

Roermond kiest voor duurzame armoedebestrijding. 

Door preventief te werken bereiken we mensen vóórdat 

ze in armoede raken. Hierbij is extra aandacht voor kin-

deren in armoede. In overleg met maatschappelijke 

partners, ervaringsdeskundigen in armoede en school-

kinderen stellen we een kind-pakket samen. Dit pakket 

draagt bij aan het kansrijk laten opgroeien van het kind. 

Voor de oudere generatie kan het bereiken van de pen-

sioenleeftijd ingrijpende financiële gevolgen hebben. In 

overleg met de senioren adviseurs wordt bekeken hoe 

mensen hier beter op voorbereid kunnen worden. Be-

windvoering kost de gemeente veel geld zonder dat het 

mensen financieel zelfredzaam maakt. Ten behoeve van 

het armoedebeleid stimuleert Roermond projecten en 

initiatieven zoals budgetbeheer en ‘social impact bond’ 

die de bewindvoeringskosten drukken.  

Werk levert een belangrijke bijdrage aan financiële zelf-

redzaamheid. Het uitgangspunt is daarbij dat iedereen 

naar eigen vermogen meedoet. Voor mensen die (nog) 

geen kans maken op betaald werk, zoekt de gemeente 

naar passende alternatieven: scholing, leerwerkplekken, 

stageplaatsen of vrijwilligerswerk. De komende periode 

onderzoekt Roermond de mogelijkheden van een expe-

riment met basisbanen. Zolang mensen nog in een uit-

keringssituatie zitten, is een repressieluwe bijstand het 

uitgangspunt. Niet het systeem maar de leefwereld van 

mensen staat centraal. De gemeente biedt door middel 

van beschut werk een beschermde werkomgeving voor 

mensen die dat nodig hebben. Daartoe maken we sa-

men met de ons omliggende gemeenten werk van een 

sterk en financieel gezond participatiebedrijf. 

Goed onderwijs 

Kennis en een goede opleiding stelt mensen beter in 

staat om mee te doen. Voor de gemeente is het onder-

wijs een belangrijke partner om maatschappelijke uitda-

gingen op te pakken. Daarbij kijken we verder dan en-
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kel de wettelijke taken. Voordat kinderen naar de basis-

school gaan, kunnen ouders rekenen op een betaalbare 

en toegankelijke voorschoolse educatie. Daarnaast bou-

wen we de Integrale Kindcentra verder uit. Andere be-

langrijke aandachtspunten blijven onderwerpen als 

huisvesting van onderwijs en het bevorderen van cross 

overs tussen onderwijs en andere taakvelden zoals cul-

tuur, veiligheid en gezondheid 

Onderwijs stopt niet na je twintigste levensjaar. De ge-

meente kiest voor een ‘leven lang leren’. Zo wordt de 

aanpak van laaggeletterdheid geïntensiveerd. Roermond 

zet in op het doorbreken van het taboe op laaggelet-

terdheid en het sluiten van taalakkoorden met werkge-

vers. De bibliotheek heeft een brede maatschappelijke 

functie en sluit aan bij onderwijs en educatie.  
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Dynamische stad 

Roermond is een aantrekkelijke gemeente waarin inwo-

ners graag wonen, leven, werken en verblijven. Hier-

mee trekken we nieuwe inwoners en bezoekers aan. We 

leggen slimme verbindingen in ons economisch beleid 

en bouwen aan een sterke arbeidsmarkt. Met goede wo-

ningen, een levendige stad, mooie kernen en buurten, 

uitstekend onderwijs en veiligheid versterken we het 

aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond. 

Economische samenwerking 

Roermond is een stad met een sterke economische dy-

namiek: we zijn een veelzijdige stad met bijzondere 

kwaliteiten. We zijn een woonstad, een werkstad en een 

bestemming voor bezoekers. De economische visie is de 

leidraad voor de economische doorontwikkeling van 

Roermond en geldt mede als integraal afwegingskader. 

De komende periode wordt een verdieping en vertaling 

gemaakt van de vier actielijnen: versterken complete 

stad, menselijk kapitaal, ondersteunen van innovatie en 

ondernemerschap en samenwerken voor een vitale eco-

nomie. Het is strategisch van belang een vitale positie 

te houden in het stedelijk Netwerk van Zuidoost-

Nederland. De gemeente Roermond zet in op de kansen 

die (EU)regionale samenwerking ons biedt en heeft 

daarbij een voortrekkersrol. De regionale Strategische 

Investeringsagenda wordt in SML-verband nader uitge-

werkt in concrete projecten. Roermond zet daarnaast in 

op een doorontwikkeling van Keyport 2020. 

Met onze partners zijn we samen verantwoordelijk voor 

welvaart en welzijn in onze gemeente. De gemeente sti-

muleert projecten die een verbinding leggen tussen eco-

nomie, zorg, armoede en duurzaamheid. Met bedrijven 

die in Roermond gevestigd zijn sluiten we allianties om 

samen de doelen uit de vastgestelde visies te behalen. 

Deze periode geeft Roermond extra aandacht aan de 

verduurzaming van de economie; ook op dit gebied sluit 

de gemeente allianties om circulaire economie te bevor-

deren, energieverspilling tegen te gaan en het opwek-

ken van duurzame energie te stimuleren. 
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Werkgelegenheid is een belangrijke factor in de sociale 

ontwikkeling van mensen en hun omgeving. Er ontstaat 

krapte op de arbeidsmarkt. We hebben meer mensen 

nodig om alle banen in de industrie, de detailhandel, 

horeca en de zorg in te vullen. Naast het aantrekken 

van voldoende gekwalificeerd personeel zet Roermond 

in op activering en omscholing van inwoners die niet 

meteen bemiddelbaar naar werk zijn. Hierbij wordt een 

sterke koppeling gemaakt tussen onderwijs, sociale za-

ken en economische zaken. Daarnaast wordt de komen-

de periode het startersproject geëvalueerd en op basis 

hiervan mogelijk bijgesteld of doorontwikkeld. Roer-

mond zet samen met haar partners proactief in op ac-

quisitie om bedrijven naar Roermond te halen die een 

positieve impuls voor onze arbeidsmarkt kunnen bete-

kenen en ook verder invulling geven aan de doelstellin-

gen zoals in dit akkoord opgenomen. 

Toekomstbestendige stad 

In Roermond zijn alle ingrediënten aanwezig om een rol 

als krachtige centrumstad te vervullen. Met de histori-

sche binnenstad in combinatie met de unieke ligging 

aan de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond 

op loopafstand heeft Roermond veel aantrekkings-

kracht. De binnenstad staat door snel veranderend be-

zoekersgedrag voor een uitdaging. Om in de toekomst 

de krachtige centrumstad te kunnen blijven bundelt 

Roermond haar krachten in het plan Vitale Stad: de pro-

jecten worden de komende periode voortvarend uitge-

voerd.  

We koesteren en versterken het historische, monumen-

tale en groene karakter van Roermond. Volgens deze 

uitgangspunten wordt het Munsterplein opnieuw inge-

richt, waarbij ontmoeten, beloopbaarheid en toeganke-

lijkheid voor mensen met een beperking belangrijke 

aanvullende accent zijn. De gemeente ondersteunt de 

aanpak van leegstand in de binnenstad en ondersteunt 

nieuwe initiatieven. Naast onze inzet voor een mooie en 

dynamische binnenstad werken we met andere belang-

hebbenden aan een krachtige wijkeconomie. Daarbij is 

onder andere aandacht voor het centrum van Swalmen, 

waar we samenwerken met de Dorpsraad, provincie 

Limburg en betrokkenen. 

Op het gebied van recreatie en toerisme liggen er de 

komende periode belangrijke uitdagingen. Daarbij wordt 

een balans gezocht tussen de economische effecten en 

de belasting voor de omgeving. Roermond heeft de am-

bitie om te investeren in kwaliteit, waarbij meerdaags 

toerisme een belangrijk onderdeel is. De kracht van de 

binnenstad, Designer Outlet Roermond, het culturele 

aanbod, de Maasplassen en de ligging in het groen ge-

ven extra kansen voor verblijfstoerisme. Deze kwalitei-

ten worden nog beter met elkaar verbonden. ‘Roermond 

als evenementenstad’ en ‘Roermond als vergader- en 

congresstad’ worden verder ontwikkeld. 
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Goed wonen 

Wij willen inwoners behouden en nieuwe inwoners aan-

trekken, daarvoor is het nodig dat de juiste woningen 

beschikbaar zijn. Het woningbouwprogramma houdt re-

kening met de demografische ontwikkelingen. Het reali-

seren van toekomstbestendige woningen is van belang. 

Wij houden rekening met alle inkomensgroepen en bij 

nieuwbouwplannen worden optimaal de mogelijkheden 

hiertoe benut. Daarbij streeft de gemeente naar een 

goede balans tussen betaalbare huur- en koopwoningen 

en zijn woningen toegankelijk voor mensen met een be-

perking. Roermond zorgt voor voldoende beschikbare 

sociale huurwoningen en stuurt op de kwaliteit hiervan. 

Tevens is er aandacht voor starterswoningen en levens-

loopbestendige woningen in de kernen van Roermond. 

Gemengd wonen van verschillende groepen wordt gesti-

muleerd. De gemeente onderzoekt met haar partners de 

mogelijkheden voor een pilot waarbij jongeren en oude-

ren in onze stad samen wonen in een woon- en zorg-

centrum. Tot slot blijft de gemeente ruimte bieden aan 

nieuwe woonvormen, zoals Tiny Houses, zodat goed 

wordt afgestemd op de behoefte van (nieuwe) inwo-

ners. Onderzocht wordt of het concept ‘Empathisch 

wonen’ toegepast kan worden in Roermond. 

Voor het behalen van de klimaatdoelen is het aanpassen 

van woningen noodzakelijk. Met woningcorporaties en 

andere verhuurders werkt de gemeente aan afspraken 

over het versneld energiezuinig maken 

van huurwoningen. Het streven is dat de totale woon-

lasten voor huurders in de sociale sector hierdoor niet 

stijgen. Onze ambitie is dat nieuwbouw in Roermond 

klimaatneutraal (geen uitstoot), klimaatadaptief 

(neerslag opvangen) en circulair (afval als grondstof) is. 

Hiervoor benut de gemeente de wettelijke mogelijkhe-

den en zoekt naar kansen om dit proces te versnellen. 

Ook bij grootschalige renovatie in wijken worden kansen 

benut om deze doelstellingen te realiseren. 
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Levendige stad 

Evenementen zijn van groot maatschappelijk en econo-

misch belang voor Roermond. We willen Roermond ver-

der uitbouwen als evenementenstad, waarbij nieuwe ini-

tiatieven een kans krijgen en talent zich kan ontwikke-

len. Met meerjarenafspraken zorgt de gemeente voor 

meer duidelijkheid en gemak voor alle betrokkenen. Bij 

de beoordeling van nieuwe evenementen hanteren we 

duidelijke criteria. Roermond ontwikkelt de één loket-

functie en het zo mogelijk vergunningsvrij maken van 

kleine evenementen en activiteiten. Hiermee wordt het 

aanvragen en verstrekken van subsidies eenvoudiger. 

Samen met organisaties werkt de gemeente aan evene-

menten die bijdragen aan het oplossen van onze uitda-

gingen in het economische en sociaal domein en die 

passen bij onze duurzaamheidsambities. 

Roermond kiest in het cultuurbeleid voor het verbinden 

van nieuwe doelgroepen. Kunst en cultuur worden meer 

verbonden met andere domeinen zoals onderwijs, wel-

zijn, economie of zorg. Binnen het cultuurbeleid krijgen 

musea, archief en monumenten een duidelijke positie. 

Het cultuurbeleid werkt hier aanvullend: kunst en cul-

tuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen, het 

welzijn van ouderen en aan de aantrekkelijkheid en le-

vendigheid van de stad. Roermond brengt kunst en cul-

tuur naar de mensen toe: street art in de openbare 

ruimte wordt gestimuleerd. Het historische en monu-

mentale karakter, de rijks- en gemeentelijke monumen-

ten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van 

Roermond worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt 

voor publiek. 

In de ontwikkeling van onze wijken, buurten en kernen 

staat maatwerk centraal. De gemeente denkt mee en 

draagt bij aan het succes van initiatieven. Hierin zien we 

een belangrijke rol voor de inwoners, het verenigings- 

en vrijwilligerswerk en voor nieuwe, minder georgani-

seerde verbanden. We onderzoeken de mogelijkheden 

om verenigingen te ontzorgen in bestuurstaken, zodat 

zij zich meer kunnen richten op hun activiteiten in tijden 

dat het aantal vrijwilligers onder druk staat. Daarnaast 

wordt de komende periode het gemeentelijk subsidiebe-

leid herijkt. 

Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor fijn 

leven in Roermond. Deze raadsperiode wordt integraal 

handhavingsbeleid opgesteld.  

Uitgangspunten zijn: het voorkomen van ongewenst ge-

drag met preventieve maatregelen, een gelijk speelveld 

voor iedereen en duidelijk- en handhaafbaar beleid. 

Waar overtredingen worden geconstateerd wordt hand-

havend opgetreden. We schrappen waar mogelijk over-

bodige regels. De komende periode is er extra aandacht 

voor (ervaren) overlast, waarbij mediaton een oplos-

singsrichting kan bieden.  
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Groene stad 

Roermond staat voor een groene, gezonde en aangena-

me gemeente om te wonen, te werken en te leven. Wij 

zien kansen om onze stad nog mooier en aantrekkelij-

ker te maken zodat we Roermond als een krachtige, 

prachtige en leefbare stad kunnen doorgeven aan de 

volgende generatie. Die kansen pakken we op. We ma-

ken ons sterk om de leefomgeving te verbeteren in het 

belang van de gezondheid en veiligheid van onze inwo-

ners. Tegelijkertijd versterken we daarmee de economi-

sche potentie van Roermond. Lucht, water en bodem 

moeten van goede kwaliteit zijn. We grijpen de bestaan-

de mogelijkheden en de nieuwe Omgevingswet aan om 

onze ambities te realiseren. 

Kansen voor klimaat 

Roermond moet in 2050 een klimaatneutrale gemeente 

zijn. De gemeentelijke organisatie werkt in 2030 kli-

maatneutraal. In een klimaatbegroting maakt de ge-

meente Roermond duidelijk welke stappen, die binnen 

het bereik van de gemeente vallen, hierop jaarlijks wor-

den gezet en wat het te verwachten resultaat is. Perso-

nele capaciteit en deskundigheid is nodig om dit speer-

punt goed en voortvarend uit te voeren. Om onze doel-

stellingen te realiseren denken we onder andere aan 

een revolverend fonds waardoor er financiële mogelijk-

heden ontstaan. Het onderliggende uitvoeringsprogram-

ma krijgt prioriteit. De gemeente Roermond geeft zelf 

het goede voorbeeld. Zo worden de gemeentelijke ge-

bouwen en maatschappelijk vastgoed verduurzaamd, 

wordt zuinig omgegaan met het energieverbruik en zijn 

inkopen en aanbestedingen zo duurzaam mogelijk. 

De komende periode zet Roermond in op de energie-

transitie. Met relevante partners willen we een transitie-

plan naar een gasloze woningvoorraad realiseren. De 

gemeente streeft ernaar een dergelijk plan eveneens te 

maken voor het isoleren van woningen, het aanbrengen 

van alternatieve energiebronnen en andere maatrege-

len. De gemeente wil huurders en woningeigenaren ont-
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zorgen bij de aanschaf en aanleg van zonnepanelen, 

naar voorbeeld van het zonnepanelenproject Parkstad. 

Daarnaast omarmt Roermond (bestaande) initiatieven 

voor de aanleg van warmtenetten waarbij de restwarm-

te van bedrijven wordt benut voor het verwarmen van 

huizen. Tevens wordt de mogelijkheid voor gratis ener-

giescans onderzocht. 

Met het nieuwe Grondstoffenplan behaalt Roermond 

haar doelstellingen voor een reductie en scheiding van 

het huishoudelijk afval en werkt zij aan de overgang 

naar een circulaire economie. De gemeente onderzoekt 

de wenselijkheid en haalbaarheid van een omgedraaid 

reclame(verspreidings)beleid, waarbij geen reclame-

drukwerk wordt bezorgd tenzij de bewoner anders aan-

geeft. 

Goede leefomgeving 

Wij werken aan een openbare ruimte die uitnodigt tot 

wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Bij nieu-

we ontwikkelingen en herstructurering van de openbare 

ruimte zoeken we actief naar ruimte voor ontmoetings-

plaatsen, openbaar groen en mogelijkheden voor sport 

en beweging. De ligging van onze stad aan de Maas-

plassen biedt unieke kansen. We zetten in op een door-

ontwikkeling van de Maasplassen waarbij de functies 

van de verschillende plassen worden gerespecteerd. 

Ook blijft de toegankelijkheid, zichtbaarheid en veilig-

heid van het gebied een bijzonder punt van aandacht. 

Groen in en om de stad, in de kernen en in de buurten 

wordt versterkt. De gemeente onderzoekt de mogelijk-

heid voor het inrichten van een aaneengesloten groene 

gordel in en om Roermond. 

Wateroverlast en hittestress worden beperkt door meer 

groen en tijdelijke waterberging aan te leggen. Verhar-

dingen en tegels in de openbare ruimte en tuinen wor-

den samen met inwoners vervangen door groen. De 

aanleg van groene daken en gevels wordt gestimuleerd. 

Roermond maakt hierin meer voortgang en vertaalt de 

Groenvisie in een uitvoeringsprogramma. In het lande-

lijk gebied zetten we samen met partners in op sterke 

biodiversiteit, landschapskwaliteit en een rijkere natuur. 

Gezonde en schone lucht, water en bodem zijn belang-

rijke uitgangspunten. Binnen het op te stellen integraal 

handhavingsbeleid is hiervoor speciale aandacht. Wij 

willen in Roermond een begin maken met het voldoen 

aan de luchtkwaliteitsnormen; uiteraard binnen onze 

mogelijkheden. Naast het welzijn van mensen wordt ge-

keken naar het welzijn van dieren. Deze raadsperiode 

onderzoeken we concrete voorstellen hiervoor. 

De Omgevingsvisie komt in de huidige zittingsperiode 

van de gemeenteraad tot stand en de implementatie 

van de Omgevingswet vraagt om speciale aandacht. 

Ons coalitieakkoord en de bestaande beleidsnotities en 

visies uit de afgelopen raadsperiode zijn belangrijke ka-
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ders. De gemeente stelt kwalitatieve en kwantitatieve 

eisen aan het proces van inspraak en biedt waar moge-

lijk ondersteuning. Burgerparticipatie heeft hierbij speci-

ale aandacht. 

Schoon vervoer 

Roermond zet de komende jaren in op schoon vervoer. 

Hiervoor gaan we voortvarend door met uitvoering van 

het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De ko-

mende periode wordt de transformatie van de Stations-

omgeving benut om Roermond te ontwikkelen tot een 

Regionaal Mobiliteitsknooppunt en te zorgen dat het 

openbaar vervoer in onze stad meer toegankelijk wordt. 

Rondom het Stationsgebied is extra aandacht voor voet-

gangers en fietsers.  

Ook is er bijzondere aandacht voor fietsers en voetgan-

gers omdat fietsen en wandelen beter is voor onze ge-

zondheid, de bereikbaarheid en ons klimaat. Daarom 

zorgen wij onder meer voor voldoende gratis fietsen-

stallingen. In de inrichting van de openbare ruimte 

wordt fietsen en lopen gestimuleerd en autoverkeer ont-

moedigd. Wijkbewoners mogen initiatieven indienen om 

hun straat voor een langere periode autovrij te maken 

waarbij zij zelf hun straat opnieuw inrichten om ont-

moeting te stimuleren. Belangrijke uitvals- en gebieds-

ontsluitingswegen komen daarvoor niet in aanmerking. 

De gemeente stimuleert het elektrisch rijden door de 

aanleg van een dekkende laadinfrastructuur te stimule-

ren en zoekt naar mogelijkheden om winkels en particu-

lieren op een emissievrije manier te bevoorraden. 

De reconstructie van het N280-wegvak Roermond wordt 

voortvarend voortgezet.  
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Moderne gemeente 

Roermond staat voor een moderne gemeente die weet 

wat er van haar gevraagd wordt en die zich aanpast aan 

de veranderingen in de samenleving. Daarbij wordt 

ruimte gegeven aan initiatieven uit de samenleving en 

wordt onze gemeentelijke organisatie hierop aangepast. 

De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt 

aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van 

de gemeente kunnen verwachten. De gemeente com-

municeert respectvol en op een duidelijke, begrijpelijke 

manier. 

Inwoners centraal 

De gemeente Roermond houdt rekening met alle inwo-

ners en doelgroepen. Roermond maken we samen en 

niet alleen vanuit het stadhuis. In onze stad is veel ken-

nis en expertise aanwezig, die we in het belang van de 

stad willen benutten. Waar inwoners verantwoordelijk-

heid willen nemen en de inrichting van hun leefomge-

ving mee willen bepalen (actief burgerschap) werkt de 

gemeente waar mogelijk mee. Daarnaast worden onze 

inwoners verdergaand betrokken bij beleidsvorming en 

–uitvoering (burgerparticipatie). Zo maken we samen 

de stad beter, sterker en vitaler. 

Onze inwoners krijgen volop kans om zelf te bouwen 

aan hun eigen stad. Roermond biedt inwoners het 

“recht om uit te dagen” (right to challenge). De kern 

van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewo-

ners taken van gemeente kan overnemen als zij denken 

dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. 

Roermond werkt hiervoor met heldere spelregels die de-

ze raadsperiode worden vastgesteld. Inwoners worden 

ook zelfbewust gemaakt van wat ze zelf kunnen doen 

om de eigen omgeving aantrekkelijk en leefbaar te ma-

ken en te houden. 

Gemeentelijke organisatie 

Bij het toenemen van de complexiteit van vraagstukken 

in een dynamische en steeds sneller veranderende sa-

menleving past een andere rolinvulling door bestuur en 

gemeentelijke organisatie. De gemeente Roermond is 

één van de partners in de netwerksamenleving en stelt 
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zich zo ook op. Er wordt ruimte gegeven aan de door de 

samenleving gewenste ontwikkelingen en initiatieven. 

We hechten aan een open bestuurscultuur gebouwd op 

een fundament van collegialiteit en onderling respect. 

De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich verder tot 

een organisatie die faciliteert, ruimte geeft en innovatief 

is. Naast betrouwbaarheid is creativiteit, transparantie, 

wendbaarheid en integrale samenwerking noodzakelijk. 

Integriteit is een vanzelfsprekende kernwaarde voor zo-

wel bestuur als ambtelijke organisatie. Er is oog voor 

nieuwe ontwikkelingen die in onze samenleving en voor 

onze samenleving van belang zijn. Inwoners en onder-

nemers hebben toegang tot voor hen relevante informa-

tie en deze is online beschikbaar. Voor inwoners is dui-

delijk waar ze bij de gemeente Roermond terecht kun-

nen en de digitale toegankelijkheid wordt geoptimali-

seerd zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te 

verliezen. Het belang van gegevensbescherming, (big) 

data in de meest brede zin van het woord en de effec-

ten van demografische veranderingen worden onder-

kend. 

De dynamiek van de samenleving vraagt om een ge-

meentelijke organisatie die meer van buiten naar bin-

nen werkt (en niet andersom). Dit vraagt om een cul-

tuuromslag en om een andere wijze van organiseren. 

Tegelijkertijd dient de Roermondse samenleving zo opti-

maal mogelijk bediend te worden en dient uitvoering 

gegeven te worden aan de bestuurlijke ambities. Bij een 

dynamische samenleving en een werkwijze waarbij we 

ontwikkelingen van buiten naar binnen willen halen en 

inwoners willen betrekken, past wendbaarheid. Om uit-

voering te geven aan de ambities uit dit coalitieakkoord 

wordt een passende planning opgesteld waarbij aan-

dacht is voor capaciteit en financiën.  
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 Slotwoord 

Met het voorliggende coalitieakkoord gaan we door met de ingezette 

verandering. Er liggen veel kansen; het ambitieniveau is hoog. We 

stellen met dit akkoord de juiste prioriteiten om van de gemeente 

Roermond een sociale, economisch sterke en toekomstbestendige 

stad te maken. 

Een stad waar iedereen zichzelf mag zijn en iedereen kan meedoen. 

De komende vier jaren zetten wij ons in om dit coalitieakkoord tot 

een succes te maken. Alle politieke partijen, inwoners, ondernemers, 

verenigingen en instellingen worden van harte uitgenodigd om mee 

te doen.  

Roermond maken we samen! 
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Bijlage 1: financieel kader 

Om onze ambities te realiseren zoeken we binnen de 

begroting naar de juiste financieringsmogelijkheden. 

Met dit coalitieakkoord kiezen we voor realistisch 

begroten. Uitgangspunt daarbij is een 

meerjarenbegroting die structureel en reëel in 

evenwicht is. Ook moet de gemeente voldoende 

weerstandscapaciteit hebben om risico’s op te 

vangen. Een financieel degelijk en evenwichtig beleid 

is de randvoorwaarde voor de uitvoering van dit 

coalitieakkoord. Er is aandacht voor de grote 

financiële uitdagingen waar we als gemeente voor 

staan. Door bezuinigingen van het Rijk (met name 

binnen het sociaal domein) staat de gemeentelijke 

begroting nog steeds onder druk. Maar ook de 

omvang van de beheerplannen, bedrijfsvoering, 

vastgoed, het hoge ambitieniveau en prijsstijgingen   

bij aanbestedingen vormen uitdagingen.  

Financiële situatie 

Op basis van de beschikbare informatie en 

verwachtingen ziet het huidige financieel 

meerjarenperspectief er als volgt uit (tabel): 

 

Dit meerjarenperspectief zal verder worden bij-

gesteld op basis van de meicirculaire gemeentefonds 

2018 en de besluitvorming over de Kadernota 2019. 
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Financiering coalitieakkoord 

Het begrotingssaldo in de kadernota 2019 is voldoende 
om de autonome ontwikkelingen en vervangingsinveste-
ringen structureel te kunnen dekken. Voor de realisatie 
van nieuwe beleidsvoornemens zijn er verschillende fi-

nancieringsmogelijkheden. Het schrappen van ambities 
is vooralsnog niet aan de orde. Daarbij is wel blijvende 
aandacht voor de complexe financiële opgave waar we 
voor staan, waarbij we zeer afhankelijk zijn van de ont-

wikkeling van de algemene uitkering. 

Om het begrotingssaldo te verhogen moeten we in aan-

loop naar het begrotingsproces maatregelen nemen om 
structureel de baten te verhogen en / of lasten structu-

reel te verlagen.  

De komende periode kunnen incidentele middelen wor-
den ingezet voor de financiering van de niet structurele 
activiteiten in dit coalitieakkoord. Daarnaast wordt on-
derzocht welke aanvullende financieringsmogelijkheden 

er zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de lasten voor 
burgers zo laag mogelijk worden gehouden. Er wordt 
alleen gekozen voor verhoging van de lokale lastendruk 
indien er geen andere financieringsmogelijkheden be-
schikbaar zijn en de verhoging direct gekoppeld is aan 
een specifiek en concreet doel. Wij streven naar het 
aanbrengen van een juiste balans tussen de program-

ma’s binnen dit akkoord en de inzet van middelen in 

brede zin.  

De complexe opgave in het sociaal domein vraagt om 
extra aandacht waarbij de opdracht van de gemeente-
raad, dat de tekorten in het sociaal domein uiterlijk 
2022 moeten zijn opgelost, helder is. De komende peri-
ode vinden wij dekking binnen de reserve van het soci-

aal domein. Hierdoor neemt structureel de druk op de 
begroting af. Over de wijze van financieren vindt over-
leg plaats met de provincie en wordt een businessplan 
opgesteld om hier uitvoering aan te geven. Dit busi-
nessplan zal er onder andere in voorzien dat we met 
een beperkt aantal aanbieders meerjarige afspraken 

gaan maken. Afspraken die gebaseerd zijn op weder-
zijds commitment en een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de te bereiken resultaten, kwaliteit en het budget-
taire kader. Daarnaast gaan we met deze aanbieders 
aan de slag met het instrument Sociaal Impact Bond 
(SIB). De SIB is een innovatieve aanpak waarmee we 
een vernieuwing in het sociaal domein kunnen realise-

ren.  

De komende jaren werken wij aan een “modernisering” 
van onze P&C-instrumenten. Niet alleen zullen deze op 
basis van ons coalitieakkoord worden heringericht, te-
vens zal meer overzicht en sturingsinformatie worden 

geboden. 
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Bijlage 2: portefeuilleverdeling 


