




Roermond
Wordt gehaald Wordt gehaald 

(hierbij wel 

aandachtspunt).

Tijdige realisatie conform beschikking is onzeker. Aangepast in overleg

0-situatie Feitelijke s.v.z. 1-1-2021

inhoudelijk
uitgaven 

gemeente
inhoudelijk

 uitgaven 

gemeente 
inhoudelijk  uitgaven gemeente  Inhoudelijk  Uitgaven gemeente 

1a. Vermindering commerciële 

leegstand binnenstad met minimaal 

7.000 m2

april 2019

Leegstandvermindering 1e jaar 

bedraagt 23,5%. Meetperiode start 

vanwege beschikbaarheid data  deels 

voorafgaand aan/buiten looptijd 

beschikking
€ 35.000

Op 1 november 2018 is de commerciële leegstand 

ten opzichte van februari 2016 met 8.664 m2 wvo 

verandert. Oftewel hebben panden die in de loop 

van het project leeg hebben gestaan weer een 

nieuwe invulling gekregen. Dit is geen absoluut 

getal: op andere plekken kan er weer leegstand zijn 

ontstaan.

 €                    100.000,00 

 project is afgerond. 

Verandering in 

leegstand wordt wel nog 

steeds bijgehouden: 

ruim 10.000 m2 is 

opnieuw ingevuld. 

 €                    100.000,00  €                                             100.000,00 

Het resultaat is behaald Collegevoorstel 16 -1-2018 besluit 

compacte stad Besluit 10-3-2017 en 27-11-

2017   opdrachtverlening plan en uitvoering 

aqcuisitie Wim Hamming                    

1b. Zichtbare opwaardering 

Hamstraat en toename verblijfsduur 

winkelend publiek met 5%

januari 2019 € 75.000

Opwaardering van de Hamstraat heeft 

plaatsgevonden. De verblijfsduur is met 3 % 

verlengd

 €                    230.000,00 
 project was 1-1-2019 al 

afgerond 
 €                    230.000,00  €                                             230.000,00 

Het resultaat is behaald 22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale 

stad en vaststellen en beschikbaarstellen 

investeringskredieten.                                              

20-2-2018 realiseren boombakken en 

reclamebeleid November, boombakken zijn 

geplaatst en betaald

1c. Versterken vestigingsklimaat 

door duurzaam investeren in 

minimaal 15 panden 

kernwinkelgebied juli 2020

Gemeentelijke subsidieregeling cf. 

planning vastgesteld en in uitvoering

Inmiddels heeft er in 16 panden een duurzame 

investering plaatsgevonden. Hiervoor is nauwelijks 

gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden

 €                      45.451,79 

 subsidieregeling is per 

31-12-2019 beeindigd 

80.000,00€                 100.000,00€                                     

 Resultaat was al behaald. Laatste subsidies 

worden momenteel verleend (ca 9 in totaal). 

Enige onzekerheid is of degene die subsidie 

hebben gekregen ivm coronacrisis ook gaan 

(ver)bouwen binnen gestelde termijn 

22-2-2018 raadsbesluit vaststelling 

subsidieregelingen,   4 verleende 

beschikkingen.  25 oktober 2018, 

raadsbesluit verruimen regeling en 

bijgesteld plafond 100.000,-

1d. Startende ondernemers en 

bestaande winkeliers krijgen 

ondersteuning via bestaand 

ondersteuningsaanbod

dec 2019

Voor startende ondernemers in de binnenstad is er 

een project waarbij zij, obv'n gedegen 

ondernemingsplan, 25% huursubsidie voor het 

eerste jaar kunnen krijgen. Ook krijgen zij extra 

begeleiding en coaching en andere voordelen.  

Wervingscampagne kandidaat startende 

ondernemers is verlengd en voorwaarden zijn 

bijgesteld (gebied uitgebreid naar volledig 

winkelgebied binnenstad).

 €                      25.000,00 

 project gedeelte voor 

de binnenstad is 

beeindigd 

 €                      25.000,00  €                                               25.000,00 

2 starters zijn met dit project gestart met een 

retailzaak in de binnenstad.

22-8-2017 collegebesluit start proejct 

startenden ondernemers en 

budgettoekenning   6-2-2018 voortzetting 

project startenden ondernemers, 

budgettoekenning    subsidieregeling 

Droomwinkel

1e. Transformatie/herbestemming 

leegstaande panden naar 50 

wooneenheden voor specifieke 

doelgroepen. Ook hier geldt voor de 

laatste gevelsubsidies dat gekeken 

moet worden of deze binnen 

gestelde termijn worden 

gerealiseerd.

juli 2020

Er is al een fors deel van de 

doelstelling behaald door 

marktontwikkelingen waar geen 

financiële steun bij nodig was.

Er zijn 35 eenheden gerealiseerd. Met het 

aanpassen van de datum naar 1 juli 2020 worden de 

50 eenheden gehaald.  Merendeel van de eenheden 

wordt gerealiseerd zonder gebruik te maken van 

subsidie.
 €                      50.000,00 

 subsidieregeling is per 

31-12-2019 beeindigd 

 €                    100.000,00  €                                             100.000,00 

 Er zijn inmiddels 100 eenheden gerealiseerd. 

In 2019 is veelvuldig gebruik gemaakt van 

subsidie (4 beschikt en nog paar in 

behandeling). Ook hier rekening houden met 

onzekerheid of transformatie binnen 

gestelde subsidie termijn wordt uitgevoerd. 

22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale 

stad en vaststellen en beschikbaarstellen 

investeringskredieten  22-2-2018 

raadsbesluit subsidieregeling.  1 verleende 

Beschikkking Sjietbergske

1f. Aantrekken (nieuwe) 

ondernemers

 juli 2021

 In kader van aanpak leegstand en 

acquisitie het terugdringen van de 

leegstand en ondersteuning 

ondernemers via aantrekken dan wel 

verplaatsing van ondernemers 
 €                                             140.000,00 

Een deel a  € 55.000,= wordt gefinancieerd 

via provinciale middelen (tot 1 augustus 

2021). De overige € 85.000 is voor rekening 

gemeente.

Collegebesluit 18-06-2020 uitvoering van 

Biënnale wijzigen in  inzet van Streetwise 

om (nieuwe) ondernemers aan te trekken.  

Het resterende budget 55.000 in te zetten 

ten behoeve van Streetwise om (nieuwe) 

ondernemers

aan te trekken voor leegstaande panden in 

de Roermondse binnenstad

2a.1) Resultaat is aangepast: 

versterken historisch stadsbeeld 

voor ten minste € 120.000,- in 

monumentale gevels.  € 95.000 te 

besteden aan: 1) aanlichten 

Steenen Brug, Gotisch Huis en 

bogen Abdijhof, 2) audiotour 

Munsterkerk, 3) beelden Oranjelaan 

tunnel, 4) gevelstenen in openbare 

ruimte. Daarnaast dient gemeente 

minimaal € 215.000,- in te leggen 

aan co-financiering

juli 2020

Gemeentelijke subsidieregeling cf. 

planning vastgesteld en in uitvoering

enkele gevels worden of zijn aangepakt. Restant 

budget wordt gebruikt voor zichtbaar maken 

monumenten

 €                      66.715,06 

 subsidieregeling is per 

31-12-2019 beeindigd. 

Overige zijn projecten 

die of zijn afgerond of 

zijn aanbesteed 

 €                    200.000,00 

Renovatie van puien binnen 

beschermd stadsgezicht dan wel 

projecten die bijdragen aan zichtbaar 

maken monumenten of hun directe 

omgeving (aanstraalverlichting en 

maken groene poort). Minimaal 10 

objecten. 

 €                                             330.000,00 

Laatste gevelsubsidies worden verleend. 

Projecten 2,3 en 4 zijn gereed. Project 1: Het 

project aanstraalverlichting wordt in het 

eerste kwartaal 2021 afgerond. 

22-2-2018 Raadsbesluit programma Vitale 

stad en vaststellen en beschikbaarstellen 

investeringskredieten, 22-2-2018 vaststellen 

subsidieregeling door raad.  

Subsidiebeschikking Steenweg 2,4,6

Zie 2a1 -> resultaat is in nieuwe 

beschikking aangepast.

januari 2020

Opdracht voor ontwerp aanlichten van 3 

monumenten is gegund. Overige monumenten 

volgen in 2019. 

 €                      17.721,00 

Het project aanstraalverlichting wordt in het 

eerste kwartaal 2021 afgerond. 

22-2-2018 raadsbesluit Programma Vitale 

stad en beschikbaarstellen 

investeringskrediet. Collegebesluit 2-10-

2018 projecten uitvoeren zichtbaar maken 

monumenten. Opdracht verleend voor 

offertes lichtplannen, medio 

Januari/februari opdracht uitvoering ZIUT. 

(Betalings)verplichtingVerwachtingen wat wel en wat niet 

gehaald wordt. 

Feitelijke s.v.z. 1-1-2019

Doel: Gemeente Roermond heeft haar ambities m.b.t. versterking centrumfunctie vertaald in een plan “Vitale Binnenstad Roermond” en dat ingediend bij provincie. 
Resultaten moeten per 1 augustus 2021 zijn gerealiseerd, verzoek tot afrekening van de subsidie dient uiterlijk 1februari 2022 te zijn ingediend bij de gedeputeerde 

Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018Resultaten conform 

beschikking

Realisatieda-

ta volgens 

planning

Feitelijke s.v.z. 1-1-2020
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Feitelijke s.v.z. 1-1-2020

2b. Zichtbaar maken van 6 

archeologische locaties/resten

januari 2020

De 6 archeologische locaties/resten worden 

verwerkt in de ArcheoRoute van de provincie. 

Verwachting is dat 1ste locatie in Q1 2019 gereed is.

 €                      90.984,50 

 archeo route is 

gerealiseerd. Project is 

afgerond 

 €                    129.000,00  €                                             129.000,00 

Resultaat is behaald. Raadsbesluit 22-2-2018. Collegebesluit 28-8-

2018 uitvoering projecten en financien , 

Opdracht aan VVV Midden Limburg voor 

Archeoroute, Beschikking aan Aedes voor 

Archeofilm Commandantshuis. Beschikking 

Dela voor zichtbaar maken archeologisch 

monument

3a. Activiteiten en maatregelen ter 

verhoging van de toeristische en 

recreatieve beleving juli 2020

Online promotie voor de binnenstad conform 

uitgangspunten van provincie - toerisme.

 €                      40.000,00 

Online promotie voor de 

binnenstad conform 

uitgangspunten van 

provincie - toerisme.

 €                      50.000,00  €                                               50.000,00 

Project binnen Vitale stad is afgerond. 

Gemeente zet het zelf samen met partners 

voort.

Collegevoorstel en opdracht, factuur

3b. Aanleg wandelverbinding ECI - 

binnenstad

juli 2021

De wandelverbinding wordt in fases gerealiseerd. 

Gunning vindt nog in 2019 plaats.

 €                    110.000,00 

 Met nieuwe termijn in 

beschikking is gekozen 

om aanleg 

wandelverbinding in Q3 

uit te voeren. 

 €                    110.000,00 

Deze verbinding is onderdeel van het 

project Roerdelta Fase 1 waarbij een 

voormalig bedrijventerrein wordt 

getransformeerd naar een (woon)wijk 

met o.a. culturele  voorzieningen( ECI) 

en restaurants. Het te realiseren pad 

vormt de verbinding tussen de 

binnenstad en de ECI.

 €                                             140.000,00 

Project wordt geheel in Q1 en Q2 2021 

gerealiseerd

Collegebesluit 11-12-2018 voor opdracht 

aan aannemer voor realisatie pad

3c.-1 Verbeteren verbinding cultuur 

met binnenstad
juli 2020

Gunning van uitwerking en realisatie 

 €                    200.000,00 
 Concept is gereed, 

uitwerking vindt plaats 
 €                    200.000,00  €                                             225.000,00 

Resultaat behaald raadsbesluit 22-2-2018 middelen. 

Collegevoorstel en opdracht 11-12-2018. 

Collegevoorstel 18-06-2020 Ophoging 

provinciaal deel 25.000 

3c.-2 Vervangen vaste exposities 

Cuypershuis en Historiehuis

juli 2020

Collegevoorstellen met proces, planning en 

begroting. 

 €                                    -   

 Vaste expositie 

historiehuis is 

gerealiseerd. 

Cuypershuis zal rond 

zomer volgen 

 €                    200.000,00  €                                             525.000,00 

Resultaat behaald 22-2-2018 Raadsbesluit Programma Vitale 

Stad en beschikbaar stellen 

investeringskredieten.  collegevoorstel   d.d. 

11-12-2018 mbt historiehuis en cuijpershuis 

procesvoorstellen met planning en 

begroting. Collegevoorstel 18-6-2020 

ophoging krediet provinciaal deel 50.000.

3d. Planvorming concrete 

initiatieven popmuziek en Biënnale

Stichting belast met Biënnale is in 

overleg met gemeente om tot 

realistisch ambitieniveau te komen.

€ 5.000

Subsidie verleend voor een Biennale en voor 

versterken popscene. 

 €                    430.000,00 

Subsidie verleend voor 

een Biennale en voor 

versterken popscene. 

 €                    430.000,00 

De provincie is akkoord gegaan met de 

voorgestelde aanpak: het resterende 

budget  i.v.m. het stopzetten van het 

project Biênnale (3d) als gevolg van 

Coronasituatie over te hevelen naar 

project 1f Aantrekken (nieuwe) 

ondernemers.

 €                                             140.000,00 

Biennale vindt plaats in juni 2020 (let op 

inmiddels is duidelijk dat dit ivm corona niet 

zal doorgaan!). Versterken popscene is 

gestart in najaar 2018 en wordt in juni 2020 

afgerond.

6-11-2018 collegevoorstel subsidieverlening 

ECI en subsidiebeschikking Pop 150.000,-  

20-9-2018 raadsbesluit beschikbaar stellen 

budget Biennale inclusief beschikking.  

Collegebesluit 18-06-2020 uitvoering van 

Biënnale wijzigen in  inzet

van Streetwise om (nieuwe) ondernemers 

aan te trekken. De  gemaakte 

voorbereidingskosten  Biënnale als 

subsidiabele kosten aan te merken. Het 

resterende budget 55.000 in te zetten ten 

behoeve van Streetwise om (nieuwe) 

ondernemers

aan te trekken voor leegstaande panden in 

de Roermondse binnenstad. 

3e. Versterken initiatieven 

popscene

juli 2021

Opbouw popscene;  voedingsbodem 

voor talentontwikkeling,  

popactiviteiten, profilering,  

(internationale) 

netwerk/samenwerking.

 €                                             150.000,00 

Afronding project Q2 2021

3f. Versterken gastheerschap en 

veiligheidsgevoel binnenstad juli 2020

Project is aanbesteed en reeds in 

uitvoering € 65.000

Project is in uitvoering.

 €                    100.000,00 

Project is in uitvoering.

 €                    180.000,00  €                                             180.000,00 

Resultaat  is behaald 12-12-17 collegebesluit RIT en 18-4-2018 

overeenkomst tot uitvoering

4a. Herinrichting Munsterplein en 

Abdijhof

januari 2020

ontwerpopdracht is verstrekt

€ 5.000

Fasering en budget wordt in de raadsvergadering 

van december 2018 besproken. Obv 

conceptplanning is uitvoering gepland na bouwvak 

2019. 

 €                      35.000,00 

 De fases die in het 

project zijn benoemd 

worden uitgevoerd. 

Realisatie februari 2020 

 €                1.800.000,00  €                                         1.800.000,00 

Resultaat  is behaald 22-2-2018 raadsbesluit programma vitale 

stad. 6 december 2018 collegebesluit 

uitvoering fase 1/4. Raadsbesluit fase 1 en 2 

: 13 december 2018 Collegebsluit schuiiven 

middelen fase 3 en 4: 11 demember 2018. 

start aanbesteding fase 1 en 2 december 

2018, uitvoering eind 2019. 

4b.-1 Toevoegen 8 bomen

juli 2018

uitvoering loopt

€ 10.000

Uitvoering is gereed. Er zijn 4 bomen gerealiseerd. 

Overige bomen worden meegenomen bij het 

Munsterplein

 €                    130.000,00  €                    130.000,00  €                                             130.000,00 

Zie Munsterplein Collegebesluit Markante Bomen, opdracht 

uitvoering en facturen

4b.-2 Realisatie 1750 m2 groene 

daken of groene gevels

juli 2020

Gemeentelijke subsidieregeling cf. 

planning vastgesteld en in uitvoering

Er is nagenoeg geen gebruik gemaakt van de 

subsidie voor dak/gevelgroen. De hiervoor 

gereserveerde middelen worden toegevoegd aan 

het Munsterplein: zodat resultaat voor groen wordt 

gerealiseerd

 €                        7.000,00  €                                    -    €                                                             -   

Zie Munsterplein 22-2-2018 raadsbesluit programma Vitale 

Stad en stimuleringsregeling groene gevels 

en daken. 2 aanvragen groene daken 

december. Overig wordt aan het 

Munsterplein toegevoegd conform 

gemeentelijk voorstel. Echter hier zit een 

risico kwa uitvoering. Ons inziens is realatie 

2020 niet realistisch. (fase 3 Munsterplein). 

Wordt waarschijnlijk 2021. 
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5a. Realisatie 25 nieuwe 

fietsparkeerplaatsen en 4 

oplaadpunten elektrische fietsen
april 2019

Planning en inhoud worden in 

samenhang met aanpak Roermond-

Bereikbaar beschouwd

De 25 fietspakeerplaatsen zijn gerealiseerd. De 

oplaadpunten worden gerealiseerd op basis van het 

fietsplan (5c)
 €                      39.892,00 

De 25 

fietspakeerplaatsen En d 

oplaadpunten zijn 

gerealiseerd op basis 

van het fietsplan (5c)

 €                      39.892,00  €                                               39.892,00 

Resultaat is behaald. 22-2-2018 Raadbesluit Vitale Stad en 

investering projecten.  

Opdrachten/aankoop fietsbeugels 5-6-2018 

aankoop oplaadpunten en plaatsing 

december 2018

5b. Verbeteren verbinding DOR - 

binnenstad

juli 2020

Obv werksessies met stakeholders, wordt 

collegevoorstel gemaakt met hierin onderdelen die 

uitgevoerd kunnen worden.

 €                      20.000,00 

 Gekozen is om groen 

toe te voegen, een loper 

in de bestrating en 

eenduidige inrichting . 

Daarnaast wordt voor 

tunnel zelf een licht 

concept uitgewerkt. 

 €                      80.000,00 

Het realiseren van een zo goed 

mogelijke – toekomstvaste -  

verbinding tussen het Designer Outlet 

Roermond (DOR) en de Binnenstad 

van Roermond.
 €                                             600.000,00 

Resultaat is behaald raadsbesluit 22-2-2018 Vitale Stad en 

kredieten. 11-12-2018 collegebesluit 

opdracht verbinding DOR-Binnenstad. 

Opdrachten aan aannemers in 2019. 

5c. Fietsen en fietsparkeren 

binnenstad/ Realisatie 2 bewaakte 

fietsenstallingen

juli 2021

Planning en inhoud worden in 

samenhang met aanpak Roermond-

Bereikbaar beschouwd

In overleg met provincie is gekozen om eerst een 

fietsplan op te stellen: waar komen fietsers stad 

binnen en waar zijn logische plekken voor stallingen. 

Conceptplan is in november gereed. Daarna vervolg 

vorm geven. 

 €                      20.000,00 

 Obv fietsplan, worden 

in 2020 enkele 

fietsmaatregelen 

uitgevoerd en wordt 

gekozen voor een 

andere grotere 

fietsenstalling. Ook 

wordt loopband 

gerealiseerd in 

bestaande 

fietsenstalling, zodat 

deze beter toegankelijk 

is. 

 €                      20.000,00 

Naast enkele kleinschalige 

infrastructurele maatregelen op 

fietsroutes naar de binnenstad wordt 

de toegang naar de fietsenstalling 

Kloosterwandplein verbeterd door 

middel van een automatische 

loopband. Daarnaast wordt de 

fietsenstalling Neerstraat verplaatst 

naar een nabijgelegen, grotere locatie.

 €                                             229.000,00 

Fietsenstalling Kloosterwand> resultaat 

behaald. Realisatie fietsmaatregelen Q2 

2021en opening nieuwe stalling  

Roersingelpassage 1 april 2021.

Fietsplan. 11-12-2018 besluit college 

begrotingswijziging voor 300.000 tbv fietsen 

binnenstad. Voorstel tot wijziging resultaat 

door gemeente

6. Verbeteren en herinrichting van 

de openbare ruimte

zie 4
 €                                    -   

zie 4

7a. Herinrichting busstation, 

Stationsplein en 

voetgangersboulevard (incl. 

laadinfra voor e-bussen)

juli 2020

Het Busstation wordt niet beïnvloed door een 

mogelijke spoorsanering. Hier is een 

voorkeursontwerp naar voren gekomen dat in 2019 

nader uitgewerkt gaat worden en aanbesteding-

gereed wordt gemaakt. Realisatie in 2020 is 

haalbaar. 

• De Raad heeft inmiddels € 2.025.000 beschikbaar 

gesteld voor Busstation, Stationsplein en de 

Westelijke OV-boulevard. Dit bedrag is samen met 

de provinciale subsidie van € 1.500.000 voldoende 

om tot realisatie van in ieder geval het Busstation 

over te gaan. 

• In 2020 wordt het ontwerp van Stationsplein en de 

Westelijke OV-boulevard afgerond en zal de 

gemeente daarover in datzelfde jaar een 

onomkeerbaar besluit over de uitvoering nemen 

inclusief benodigd budget.

• Dit betekent dat in 2020 een heel belangrijk deel 

van de resultaatsverlichting (Busstation) 

gerealiseerd is en concreet zicht is op uitvoering van 

het restant in 2021

 €                2.054.669,51  Zie, inhoudelijk 2019  €                2.054.669,51  Zie inhoudlijk 2019  €                                         3.000.000,00 

Resultaat is behaald.Q2 2021: Besluitvorming 

verdere realisatie en actualisatie van de visie

Raadsvoorstel Stationsplein. 8-11-2018 

raadsbesluit krediet beschikbaar gesteld 

voor Busstation in begroting

7b. Herinrichting spoortunnel 

Oranjelaan

januari 2019

Aanbesteding werken heeft 

plaatsgevonden

€ 105.000

Uitvoering is gestart.

 €                2.045.000,00  €                2.045.000,00  €                                         2.045.000,00 

Resultaat is behaald Raadsbesluit uitvoering stationstunnel 7-

2018. Opdracht aannemer verleend 18 juli 

2018, 30 augustus 2018 gestart met 

uitvoering

€ 9.500.000,00 uitgaven gemeente tot nu toe 5.857.433,86€     8.203.561,51€            10.407.892,00€                               uitgezet in opdrachten/beschikkingen

€ 3.500.000,00 verleend voorschot


