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AAN 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond 
 
DOOR TUSSENKOMST VAN 
de griffier 
 
 
Swalmen, 10 maart 2023 
 
Betreft: artikel 43 vragen RvO inzake Evaluatie uitvoering Dorpsplan en Pilot 
Burgerbegroting Swalmen 
 
 
Geacht college, 
 
Met veel genoegen heeft de fractie van Demokraten Swalmen kennis genomen van de 
Evaluatie uitvoering Dorpsplan en Pilot Burgerbegroting Swalmen door de heer Van 
Essen en de heer Custers in opdracht van de gemeente Roermond.  
 
Zoals u weet heeft Demokraten Swalmen mede aan de wieg gestaan van de oprichting 
van de Dorpsraad Swalmen (o.a. Motie 12M15). Wij zijn dan ook verheugd de conclusies 
in de evaluatie te lezen dat het werken met een Dorpsplan heeft geleid tot een nieuwe 
dynamiek in de gemeenschap van Swalmen, dat het werken met het instrument 
‘’burgerbegroting’’ als positief wordt ervaren en er ook draagvlak hiervoor ontstaan is in 
de gemeenschap Swalmen. 
 
Vanuit eigen waarnemingen en ervaringen kan Demokraten Swalmen de conclusies en 
aanbevelingen vanuit de evaluatie onderschrijven: het is nu dan ook volgens onze 
fractie zaak om de Dorpsraad Swalmen continuïteit te bieden. Dit zodat zij hun 
waardevolle bijdrage voor de gemeenschap Swalmen kunnen voortzetten en hun 
activiteiten niet tot ‘’stilstand’’ komen.  
 
Ons inziens ontbreekt een standpunt van uw college ten aanzien van de conclusies en 
aanbevelingen vanuit deze evaluatie, dit ondanks het feit dat de huidige 
portefeuillehouder Wijken en kernen ook geïnterviewd is. 
 
Gezien bovenstaande inleiding hebben wij de volgende vragen aan uw college: 
 
1.  Wat is uw bestuurlijke reactie ten aanzien van de evaluatie en de daaruit 

voortvloeiende conclusies en aanbevelingen?  
 
2.  Bent u het met onze fractie eens dat het zaak is om de Dorpsraad Swalmen  

continuïteit te bieden zodat zij hun waardevolle bijdrage voor de gemeenschap 
Swalmen voort kunnen zetten?  

 
3. Bent u het ook met ons eens dat hiermee niet gewacht moet worden op de 

implementatie van het op te stellen Wijk- en kernenbeleid omdat de kans 
anders aanwezig is dat de Dorpsraad de komende jaren tot ‘’stilstand’’ komt? 
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4.  Indien het antwoord op vraag 2 & 3 nee is, graag een toelichting op uw 
standpunt. 

 
5.  U bent ongetwijfeld op de hoogte dat het budget van de Dorpsraad Swalmen 

bijna nihil is. Bent u het met ons eens, indien het antwoord op vraag 2 en 3 ja is, 
dat er in de meerjarenbegroting 2024-2027 een passend budget ten behoeve 
van de uitvoering Dorpsplan Swalmen/burgerbegroting opgenomen dient te 
worden? Dit conform conclusie/aanbeveling 4 van de evaluatie. 

 
6.  Op welke wijze gaat uw college de ambtelijke organisatie meer meenemen én 

inrichten in het werken met burgerbegrotingen en burgerparticipatie? Dit naar 
aanleiding van conclusie/aanbeveling  16 van de evaluatie. 

 
7.  Op welke wijze wordt deze best practice van de Dorpsraad Swalmen in de 

totstandkoming van het Wijk- en kernenbeleid betrokken? Dit naar aanleiding 
van conclusie/aanbeveling  15 van de evaluatie. 

 
Wij zien uw spoedige beantwoording met veel interesse tegemoet, 
 
Namens de fractie van Demokraten Swalmen, 
 
Niek Geraedts, Angela Sanders-Meuter en Jos Tobben 
raadsleden 
 
Leon Damen, Eric Balster en Bert Ramakers 
commissieleden 




