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Datum:  3 november 2010 

Onderwerp: Motie ex artikel 34 reglement van orde voor de vergaderingen 

  van de raad der gemeente Kerkrade 

 
Geachte voorzitter, 
 
Hieronder treft u namens de fractie van de VVD Kerkrade een motie aan 
inzake bezuinigingsmaatregelen. Wij verzoeken u deze motie in stemming 
te brengen tijdens de gemeenteraadsvergadering. 
 
De raad van de gemeente Kerkrade; 
 
overwegende, 
- dat de werkgroep bezuinigingen de onderstaand opgesomde maatregelen 

reeds in haar eerste rapportage concreet heeft benoemd;  
- dat de onderstaand opgesomde bezuinigingsmaatregelen direct 

uitvoerbaar zijn; 
- dat deze bezuinigingsmaatregelen te allen tijde zullen leiden tot een 

efficiencyverbetering welke op continue basis nagestreefd dient te worden 
en waardoor uitstel tot een later tijdstip onnodige vertraging zal opleveren; 

 
besluit, 
dat de volgende maatregelen op zo kort mogelijke termijn zullen worden 

doorgevoerd: 
- de aanleg van rode fietsstroken zal worden geschrapt; 
- de huidige activiteiten met betrekking tot het klimaatbeleid worden 

beperkt tot alleen de wettelijke taken; 
- det aandelenpakket Gaiapark zullen worden verkocht zodra de 

mogelijkheid aanwezig is om deze tegen de marktwaarde te verhandelen; 
- het inzetten van mensen via de stichting maatschappelijke functies in 

plaats van het inhuren van externen als toezichthouders; 
- bij huishoudelijke verzorging zal het indiceren gaan plaatsvinden op basis 

van uren in plaats van klassen; 
- een intensivering van de uitvoering verantwoording en terugvordering ten 

onrechte genoten pgb’s; 
- de stimuleringspremie bij deelname aan de collectieve 

ziektekostenverzekering zal worden afgeschaft; 
- de regeling sociaal culturele activiteiten zal worden geschrapt; 
- de mate van kwijtschelding gemeentelijke belastingen zal worden 

verlaagd van 100 naar 50%; 
- de verstrekkingen van de bijzondere bijstand worden beperkt tot het 

wettelijk minimum, de eigen bijdragedrempel wordt gewijzigd tot 
draagkrachtpercentage 100% en met betrekking tot vrij te laten middelen 
zal de wettelijke bepaling worden gehanteerd. 

 



 
 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare 
vergadering d.d. 3 november 2010 en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Met vriendelijke groet, 
VVD fractie Kerkrade 
 
 
 
 
 
Dion W.J. Schneider     Elmar H. Gehlen 
fractievoorzitter      raadslid 
 
 


