Amendement Burgerbegroting Dorpsplan Swalmen
De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2022,
Overwegende dat:
1. op blz. 55 van de jaarverantwoording 2021 wordt gezegd dat het oorspronkelijke voornemen was om de
evaluatie van de Burgerbegroting Dorpsplan Swalmen uit te voeren in 2020;
2. de voorgenomen evaluatie in 2020 niet heeft plaatsgevonden vanwege Corona;
3. het voornemen daarna is bijgesteld: de evaluatie zou in 2021 worden uitgevoerd;
4. evaluatie in 2021 nog steeds niet heeft plaatsgevonden vanwege de beperkte capaciteit binnen het
cluster Leefbaarheid & Veiligheid;
5. het voornemen wederom is bijgesteld: de evaluatie wordt in 2022 meegenomen als onderdeel van het
traject om te komen tot Wijk- en kernenbeleid;
6. de evaluatie hiermee al drie jaren uitblijft, hetgeen nadrukkelijk niet te wijten is aan de Dorpsraad
Swalmen;
7. de Dorpsraad Swalmen hierdoor wel gedupeerd is omdat haar goede werk en inzet van de afgelopen
jaren niet kan worden doorgezet met als gevolg dat burgerinitiatieven dreigen vast te lopen en het
enthousiasme bij de vele vrijwilligers hierdoor mogelijk wegebt;
8. het budget van de Dorpsraad Swalmen ten behoeve van uitvoering van plannen en projecten, ter
beschikking gesteld in 2014 ter hoogte van 492.334 euro, bijna nihil is;
9. het aanbeveling verdient de Dorpsraad Swalmen in de gelegenheid te stellen haar goede werk voor de
leefbaarheid binnen Swalmen in elk geval tot 1 juli 2023 voort te zetten, zulks zij elk jaar netjes
rapporteren door middel van een jaarverslag;
10. dit mogelijk kan worden gemaakt als een budget van 50.000 euro beschikbaar wordt gesteld;
11. hierdoor tijd en ruimte ontstaat om de lopende evaluatie op een goede manier uit te voeren en de pilot
burgerbegroting te implementeren in het toekomstige Wijk- en kernenbeleid.
Besluit:
1. aan de Dorpsraad Swalmen een budget toe te kennen van 50.000 euro om het mogelijk te maken dat
de Dorpsraad haar goede werk kan voortzetten tot in elk geval 1 juli 2023;
2. dit bedrag van 50.000 euro ten laste te brengen van het positieve saldo bij de jaarrekening 2021.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 7 juli 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Ingediend door:
Jos Tobben, Niek Geraedts en Angela Sanders Meuter, Demokraten Swalmen
Leon Coenen en Resi Coumans, Stadspartij Roermond

