Motie: Regionale aanpak achterstanden
Parkstad
De gemeenteraad van Kerkrade, bijeen op 12 november 2020

Constaterende dat:
●

●

●
●

De brede welvaart (inkomen, gezondheid, kans op werk) in de gemeente Kerkrade
net als in andere (stedelijke) gemeenten in Parkstad Limburg ver achterblijft bij de
landelijke gemiddelden;
Er de afgelopen decennia verschillende programma’s op de schaal van Parkstad
Limburg en Zuid-Limburg zijn uitgezet, maar deze te veel projectmatig in plaats van
programmatisch en structureel van aard zijn geweest;
De gemeente Kerkrade gelet op de investeringen in VIE Gezondheid en Vitaliteit
reeds voor deze programmatische aanpak heeft gekozen;
Rotterdam-Zuid een Nationaal Programma kent dat op gelijkwaardige basis
gedragen wordt door overheden en ketenpartners met als doel vergelijkbare sociale
achterstanden structureel aan te pakken.

Overwegende dat:
●
●
●

Er een momentum lijkt te ontstaan voor een langjarig, regionaal programma naar
analogie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid;
Middels zo’n langjarig, regionaal programma de achterstanden in onze
gemeente/regio eindelijk integraal en structureel aangepakt zouden kunnen worden;
Er voor het aanpakken van deze achterstanden een brede, maatschappelijke coalitie
gevormd zou moeten worden in onze gemeente en regio.

Draagt het college op om:
●
●
●
●

Samen met de overige gemeenten van Parkstad Limburg toe te werken naar een
langjarig, regionaal programma en een brede maatschappelijke coalitie te vormen;
Samen met de stadsregio en gemeenten bij het Rijk te pleiten voor financiële
middelen passend bij zo’n langjarig, regionaal programma;
De samenwerking met Rotterdam(-Zuid) te zoeken om te leren van hun aanpak;
Voortvarend, zorgvuldig en coöperatief aan de slag te gaan en de gemeenteraad
ieder kwartaal te informeren over de stand van zaken.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering d.d.
12-11-2020 en gaat over tot de orde van de dag
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