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AAN 

de burgemeester en 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Roermond 
 
 
DOOR TUSSENKOMST VAN 
de griffier 
 
 
Roermond, 24 juni 2019 
 
 
Geachte burgemeester, geacht college, 
 
Artikel 43-vragen Aanvraag Provinciale subsidie Theater de Oranjerie 
 
Op 5 juni, daags na de raadsvergadering van 4 juni, verzond u een brief aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, welke opgesteld was op 2 juni, 
ruim dus voor de raadsvergadering van 4 juni.  
 

1. Waarom is in de raadsvergadering van 4 juni bij de behandeling van het 
agendapunt over de subsidiering van de Oranjerie in de woordvoering van 
de portefeuillehouder met geen woord gerept over deze reeds 
gereedliggende brief?  

 
In de brief construeert u nogmaals redenen om de tot dan door GS afgewezen 
subsidie uit cultuurmiddelen onder te brengen in het nieuwe programma KLC. Een 
methode die overigens al eerder door GS werd afgewezen, immers volgens de brief 
van GS aan het College van B&W van 21 januari dit jaar, wordt erop gewezen dat 
het thema wonen daarvoor op een concreet niveau dient te worden gebracht. Dit 
werd overigens ook al in de brief van GS van 10 december 2019 geadviseerd. In 
deze brief zouden ook termijnen opgenomen zijn. 
 
Aan het slot van de op 4 juni verzonden brief vraagt u om een reactie op het 
verzoek op korte termijn. 
 

2. Heeft het college inmiddels een reactie van GS op dit verzoek ontvangen, 
en zo ja hoe luidt deze reactie? Indien deze schriftelijk werd ontvangen, 
ontvangen wij graag een kopie van de betreffende brief. 

3. Ervan uitgaande dat de termijnen in de brief van GS van 10 december 2019 
betrekking hebben op de KLC-subsidie, welke zijn deze termijnen? 
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Op 23 mei dit jaar werden namens de VVD-Fractie in provinciale staten een aantal 
vragen gesteld aan GS in het kader “Advies Cultuurtank Limburg”, daarbij werden 
een 5-tal vragen (8 t/m 12) opgenomen met een directe relatie tot de Oranjerie. 
De vragen en de beantwoording zijn als bijlage bijgevoegd bij deze art. 43 vragen. 
 
De laatste vraag daarvan (vraag 12): “Wat gaat het college van GS doen of wat 
verwacht zij van de gemeente Roermond, om dit dossier weer vlot te trekken"? 
werd beantwoord met: 
“Vanuit de portefeuille Stedelijke Ontwikkeling zijn wij in constructief overleg met 
de gemeente Roermond. Daarbij is de insteek dat de gemeente Roermond komt 
tot een breed plan voor verbetering van de fysieke leefomgeving, waarbij het 
thema ‘wonen’ leidend is, en waar daarnaast de Oranjerie op initiatief van de 
gemeente Roermond onderdeel van kan uitmaken.” 
 
 

4. Is het college van B&W van mening met de brief van 5 juni aan GS voldaan 
te hebben aan de wensen c.q. opdracht van GS, zoals verwoord in de 
brieven van 10 december 2019 en 21 januari van dit jaar en de 
beantwoording op de vorenvermelde vraag van de provinciale Statenfractie 
van de VVD en waarom dat zo is? 

5. Indien de voorgaande vraag niet positief beantwoord kan worden, welke zijn 
dan de processen die nu in gang zijn gezet om alsnog te kunnen voldoen 
aan de vereisten welke door GS aan een volledige subsidieaanvraag worden 
gesteld? 

6. Welke portefeuilles zijn betrokken bij deze subsidie aanvraag en welke 
projecten zijn daarin naast de Oranjerie de belangrijkste dragers?  

7. Zijn door GS termijnen gesteld waarbinnen een volledige voor GS 
aanvaardbare subsidie aanvraag bij GS dient te worden aangereikt? 

8. Heeft het college een verzoek gedaan aan GS om, vooruitlopend op de 
definitieve subsidie aanvraag, middelen uit de KLC-subsidiepot (voorlopig) 
te reserveren voor een subsidiering aan Roermond. 

9. Kunt u een reactie geven vanuit de optiek van de gemeente Roermond op 
de beantwoording door GS op de overige 4 vragen (8 t/m 11) 

 
 
De VVD-fractie ziet uw beantwoording met bijzondere interesse tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ernest Oele 
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