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Voorzitter,, overige, leden, van, het, College, en, raad,, kijkers, thuis, via, de, live,
stream,,
,
Aan,de,start,van,een,nieuwe,raadsperiode,wil,de,VVD,maar,al,te,graag,een,
statement, maken., De, politiek, in, Kerkrade, heeft, de, laatste, jaren, blijkbaar,
hele, goede, keuzes, gemaakt!, Hoezo, ‘blijkbaar’?, Nu,, kijk, eens, naar, de, laatst,
bekende,keiharde,cijfers!,Hierbij,heb,ik,de,kengetallen,van,2014,en,2017,met,
elkaar, maar, eens, vergeleken., Kerkrade, staat, op, de, 7e, plek, als, het, gaat, om,
het, realiseren, van, nieuwbouwwoningen, in, Limburg, en, is, koploper, in,
Parkstad,, Kerkrade, staat, al, jaren, heel, goed, in, de, lijsten, van, de, laagste,
gemeentelijke, woonlasten., Het, migratiesaldo, stijgt, enorm, ten, opzichte, van,
2014,,van,negatief,naar,positief.,Blijkbaar,wil,men,zich,weer,maar,al,te,graag,
vestigen,of,blijven,wonen,in,Kerkrade!,,De,werkeloosheid,daalt,hard,,26,6%,
in,vergelijking,met,vorig,jaar!,De,industrieterreinen,zitten,vol!,Het,toerisme,
groeit, ongelooflijk, hard!, Het, aantal, personen, in, de, bijstand, daalt, door, de,
gemeentelijke, acties, en, door, het, Servicepunt, Grensoverschrijdende,
Arbeidsbemiddeling,waardoor,we,op,dit,vlak,gelukkig,niet,meer,voorkomen,
in, de, top, 10, van, het, land!, Steeds, meer, burgers, vinden, werk, in, de,
detailhandel,en,horeca,,een,groei,van,ruim,9,%,in,3,jaar,tijd!,Hoezo,,alleen,
maar, in, stenen, geïnvesteerd?, Nee, voorzitter,, er, is, gedraaid, aan, de, juiste,
knoppen, die, de, positieve, beweging, in, gang, hebben, gezet., Laat, ik, eens, wat,
knopjes, noemen:, de, stimuleringsregel, voor, startende, ondernemers, in, het,
centrum,, , vrij, parkeren, tijdens, de, verbouwing, van, ons, centrum,, het,
verruimen, van, het, winkeltijdenbesluit, waardoor, koopzondagen, onbeperkt,
mogelijk, zijn,, het, organiseren, van, evenementen, om, eveneens, de, traffic,
rondom, de, ondernemers, te, , versterken,, de, euregionale, samenwerking,
effectief, opzoeken, om, de, werkgelegenheid, te, vergroten., Duidelijk, klimt,
Kerkrade, uit, het, dal, van, grijs, en, grauw,, van, klaagzang, en, verveling.,
Ondertussen, beschikt, Kerkrade, over, een, groot, voorzieningenniveau,
waardoor, er, een, positieve, en, nadrukkelijk, uitdagende, leefomgeving, is,
gecreëerd, in, alle, delen, van, de, stad., , Vergelijkt, u, onze, voorzieningen, maar,
eens,met,de,voorzieningen,van,steden,met,een,gelijke,omvang,als,Kerkrade.,
Steeds,meer,burgers,zijn,weer,trots,op,Kerkrade,,hun,stad.,Ik,verzin,dit,niet,,
ik,hoor,dit!,,
Kerkrade, is, echter, niet, zonder, zorgen,, voorzitter., Zoals, elke, stad, in,
Nederland, blijkt, het, sociale, domein, voor, de, nodige, ‘nachtelijke,
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angstaanvallen’, verantwoordelijk, te, zijn., Daarbij, richten, we, ons, dan,
voornamelijk, op, de, jeugdzorg., , Tijdens, de, beschouwingen, vorig, jaar,
waarschuwde, ik, al, voor, deze, ontwikkeling, en, sprak, mijn, bezorgdheid,
daarover, uit., , De, jeugd, is, de, toekomst, van, onze, stad,, de, toekomst, van, de,
economie.,Het,dilemma,is,echter,dat,het,moeilijk,draaien,aan,het,knopje,van,
de,jeugdzorg,is.,Het,is,onbespreekbaar,dat,de,zorg,voor,de,jeugd,in,de,knel,
komt.,En,toch,hebben,we,plicht,en,de,verantwoordelijkheid,om,te,beslissen,
hoe, we, deze, zorg, kunnen, blijven, garanderen., , Natuurlijk, hopen, we, op, een,
positief,financieel,antwoord,uit,Den,Haag,maar,we,moeten,ons,niet,daarvan,
afhankelijk, maken!, Ik, stelde, in, de, vorige, beschouwing, al, een, adaptieve,
verdeling, van, de, gelden, voor, op, dit, vlak.., Regio’s, als, de, onze, zouden, een,
bijzonder, tarief, moeten, kennen., Maar, hoe, graag, we, dat, ook, willen, zien,,
deze,raad,zal,zich,moeten,buigen,over,de,bekostiging,van,het,gehele,sociale,
domein., Voorzitter,, dit, vergt, karakter!, Ik, zie, veel, gemeenten, kiezen, voor,
hogere, gemeentelijke, belastingen, om, de, tekorten, in, het, sociale, domein, te,
compenseren, en, afroming, zo, niet, afschaffen, van, o.a., culturele,
voorzieningen.,The,easy,way!,Dat,is,lijden,aan,het,Roda`syndroom,,je,ogen,
sluiten, en, niets, doen, aan, de, probleemveroorzakers., Doorgaan, met, geld,
uitgeven,en,voordat,je,het,weet,speel,je,een,trapje,lager.,
Voorzitter,,de,VVD,wil,wel,degelijk,haar,verantwoordelijkheid,nemen,waarbij,
kritisch,kijken,naar,de,voorzieningen,binnen,het,sociale,domein,belangrijker,
is,dan,geregisseerd,populisme.,De,notitie,‘Grip,op,de,Toekomst’,helpt,bij,dit,
kritisch, kijken, en, de, voorzieningen, tegen, het, licht, te, houden, van, absolute,
noodzakelijkheid., De, VVD, begrijpt, ook, wel, dat, er, kritisch, gekeken, moet,
worden, naar, investeringen, en, voorzieningen, met, een, algemeen, karakter,,
maar, zeker, niet, louter, alleen, op, dit, vlak., Hiervoor, is, durf, nodig,, voorzitter.,
De, VVD, hoopt, dat, de, partijen, in, de, huidige, samenstelling, deze, durf, willen,
tonen., Wat, al, de, jaren, is, opgebouwd, om, van, Kerkrade, een, stad, te, maken,
met,initiatieven,,beleving,,groei,en,ondernemerschap,laten,we,niet,zo,maar,
wegvagen., Dan, komt, er, een, tweede, verzetsgroep, bij,, laten, we, die, alvast,
“het,positieve,verzet”,noemen!,De,burgers,die,zich,eindelijk,herkennen,in,de,
vernieuwing,die,is,aangezet,en,zich,daardoor,thuis,voelen,in,onze,bruisende,
stad., , En, .., , natuurlijk, voorzitter,, blijf, ik, benadrukken, dat, iedereen, in,
Kerkrade,, ook, de, zwaksten, in, onze, samenleving,, geholpen, moet, worden,
voor, een, menswaardig, bestaan!, , De, VVD, is, van, mening, dat, ook, juist,
investeringen,, die, als, vliegwiel, dienen, om, problematieken, in, onze, stad,
positief, te, beïnvloeden,, nodig, zijn., Voorzieningen, die, een, duurzame,
positieve,ontwikkeling,mogelijk,maken.,Daardoor,zullen,ontwikkelingen,zoals,
van, het, Center, Court, niet, zo, maar, door, ons, op, basis, van, financiële,
argumenten,worden,afgeschoten!,
Voorzitter,,volgens,de,statistieken,zou,de,veiligheid,en,het,veiligheidsgevoel,
in, onze, stad, zich, in, positieve, zin, ontwikkelen., Maar, hier, stelt, de, VVD, toch,
vraagtekens,bij.,Is,dit,wel,zo?,Wellicht,brengen,recente,berichten,ons,toch,in,
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twijfel.,Volgens,die,berichten,gaat,het,de,laatste,tijd,toch,eens,mis!,Toeval,of,
tendens?, , Het, is, onze, taak, en, verantwoordelijkheid, er, voor, te, zorgen, dat,
iedereen,zich,veilig,op,straat,of,door,een,tunnel,kan,begeven.,We,moeten,er,
alles, aan, doen, om, dit, te, bereiken., Dus, voorzitter,, wanneer, komen, die,
camera’s, er, nu, eindelijk?, Niet, als, enig, zaligmakend, middel, maar, zeker, als,
een, onderdeel, van, preventieve, maatregelingen, om, misdaad, tegen, te, gaan.,,
Zelfs,het,Openbaar,Ministerie,raadt,het,ons,aan!,De,VVD,heeft,al,eens,een,
motie,hiervoor,ingediend,en,zal,blijven,hameren,op,dit,onderdeel!,,
Voorzitter,, we, gaan, een, belangrijke, tijd, tegemoet., , De, begroting, welke,
vandaag,aan,de,orde,is,mag,als,een,technisch,document,worden,gezien.,Op,
zich, jammer,, maar, wij, vinden, het, verstandig, dat, keuzes, goed, overwogen,
moeten,worden.,Zeker,tegen,het,licht,van,een,lastige,bezuinigingsopdracht,
de, komende, jaren., We, moeten, ons, niet, laten, verleiden, tot, snelheid, en,
daardoor, de, kans, lopen, op, onzorgvuldige, keuzes., We, kunnen, het, ook, niet,
voor, ons, uitschuiven!, We, moeten, daarbij, zeer, zorgvuldig, de, belangen, van,
alle, burgers, behartigen., Voorzitter, …, alle, burgers!, Zowaar, een, complex,
pakket!, Vandaar, dat, ik, ook, bewondering, heb, voor, de, ambtenaren,, het,
college, en, alle, raadsleden, die, vanuit, hun, eigen, inzichten, en, expertise, deze,
belangrijke, keuzes, maken, en, vertegenwoordigen., Wij, verafschuwen,
daardoor, ook, die, nep`amateur`journalistiek, op, de, social, media,, die,
raadsleden, wegzetten, als, zakkenvullers,, pluchezitters, en, , ondeskundigen.,
Wellicht,onderdeel,van,een,geplande,lastercampagne.,Nee,,ik,breek,een,lans,
voor, iedereen, die, betrokken, is, bij, de, lokale, politiek., Mensen, die, heel, veel,
tijd, inzetten, om, hopelijk, de, goede, keuzes, te, maken, die, onze, burgers,
gewoonweg, verdienen., Dat, vergt, durf,, creativiteit,, vastberadenheid, en,
incasseringsvermogen!,Dat,moest,me,van,van,het,hart!,
Voorzitter,,graag,wil,ik,weer,afsluiten,in,de,flow,waarmee,ik,begonnen,ben!,
De, flow, van, een, Kerkrade, in, transitie,, een, Kerkrade, in, opbouw,, met, een,
centrum, in, een, afrondende, fase., Een, Kerkrade, waarin, ik, steeds, vaker, met,
burgers,spreek,die,positief,zijn,over,alle,ontwikkelingen.,Een,Kerkrade,waar,
ondernemers,steeds,meer,kansen,en,vrijheid,krijgen,om,te,ondernemen,en,
dat, ook, steeds, vaker, doen., Een, Kerkrade, met, steeds, mooiere, wijken., Een,
Kerkrade, waar, je, na, je, werk, naar, huis, kunt., Een, Kerkrade, waar, je, kunt,
recreëren.,Een,Kerkrade,die,zich,steeds,meer,weet,te,onderscheiden.,Ja,….,
een,Kerkrade,waar,je,wilt,wonen!,,
Dus,wat,ons,betreft,,nu,gewoon,de,mouwen,blijvend,opstropen,en,‘tsezame,
durchpakke’!,
Namens,de,fractie,VVD,Kirchroa,,
Wim,de,Groot,,fractievoorzitter.,,,,
Kerkrade,,31,oktober,2018,
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