
       

 

Motie Toegankelijkheid bestuursgedeelte stadhuis 
   

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 14 februari 2019, 

  

Overwegende dat: 

1. er vanuit het perspectief van informatieveiligheid begrip bestaat voor de noodzaak om te komen tot 

een fysiek en duidelijk toegangsbeleid;  

2. de leden van het college van B&W ongestoord hun werk moeten kunnen doen; 

3. de ambtenaren ongestoord hun werk moeten kunnen doen; 

4. moet worden voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot werkruimtes en speciale ruimtes met 

informatie waar zij geen kennis van behoren te nemen; 

5. er voldoende weerstand moet worden geboden bij gewelddadige aanvallen, zoals inbraak, vandalisme 

en agressieve publiekscontacten; 

6. de werkruimten afgescheiden dienen te zijn van publieke ruimten; 

 

Constaterende dat: 

1. er in het presidium enkele keren over de toegankelijkheid van het stadhuis is gesproken; 

2. - naar nu blijkt – de overleggen niet tot een door de gemeenteraad gedragen beleid hebben geleid; 

3. partijen er begrip voor hebben dat er een noodzaak bestaat om te komen tot een fysiek 

toegangsbeleid; 

4. de gemeenteraad van mening is dat een goed formeel en informeel samenspel tussen college en raad 

met in achtneming van alle regels van omgang en respect,  bijdraagt aan vertrouwen en goede 

bestuurlijke verhoudingen; 

5. de gemeenteraad van mening is dat het college van B&W voldoende mogelijkheden heeft voor het 

treffen van maatregelen jegens raadsleden die ongewenst toegankelijkheidsgedrag vertonen; 

6. toegangscontrole van ruimten via een tag of druppel adequaat is in te regelen; 

7. er in andere gemeenten geen eenduidig beleid bestaat voor de toegankelijkheid van het 

bestuursgedeelte van een gemeentehuis. 

 

Roept het college van B&W op om:  

1. raadsleden op werktijden (vrij) toegang te verlenen tot het bestuursgedeelte van het stadhuis; 

 

Roept de gemeenteraad op dat: 

1. raadsleden voor overleg met ambtenaren vooraf een afspraak maken; 

2. raadsleden bij voorkeur vooraf met het bestuurssecretariaat of de betreffende bestuurder een 

afspraak maken en niet onaangekondigd het bestuursgedeelte bezoeken; 

3. raadsleden indien zij, buiten het fractiehuis delen van het stadhuis willen bezoeken met derden, 

hiervoor vooraf een afspraak maken via de griffie. 

 

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 14 februari 2019.  

  

De griffier,                                                                        De voorzitter, 

   

 

Ingediend door: 

Fractie GL, Wim Maassen 

Fractie CDA, Marc Breugelmans 

Fractie DS, Ger Julicher 

Fractie D66, Wilbert Dekker 

Eventueel andere fracties die nog aansluiten 

 


