ALGEMENE
BESCHOUWINGEN
2019
Voorzitter, overige leden van het College en raad, kijkers thuis via de live
stream,
We bevinden ons in een bewogen jaar. 2019 was allesbehalve rustig en nog
steeds staan wij kort voor het maken van keuzes die belangrijk zijn voor het
Kerkrade van de toekomst. De problemen rondom de financiën met
betrekking tot de jeugdzorg blijven actueel. Het lijkt er voorlopig ook niet op
dat daarin veranderingen zullen optreden, althans als we verwachten dat
Den Haag ons hierin meer tegemoet zal komen. De VVD Kirchroa wil daarop
dan ook niet het beleid gaan formuleren maar veel meer gaan inzetten op
een verandering die we zelf wel in gang kunnen zetten. Denk hierbij aan het
nauwgezetter volgen van de uitgaven, op zoek gaan naar “foute”
dienstverleners die in financiële zin misbruik maken van hun positie. En last
but not least vooral bezien hij wij zelf met proactief en preventief beleid de
klachten bij onze jeugd op een positieve wijze kunnen beïnvloeden of
wellicht zelfs voorkomen. Doen we op dit vlak ons huiswerk niet goed zal dit
tot grote problemen in de toekomst leiden.
Wederom zijn wij met de neus op de feiten gedrukt als het gaat om onze
kwetsbare relatie met Roda JC. Weliswaar zijn wij “slechts” eigenaar van het
PLS maar deze rol zorgt er wel voor dat de gemeente steeds weer met een
verhoogde bloeddruk naar de berichtgeving in de media kijken. Ik wil dan
ook herinneren aan de unaniem aangenomen motie van de VVD-Kirchroa
waarin wij het College hebben opgedragen om te onderzoeken en vooral ook
te blijven onderzoeken of het mogelijk is om het PLS te verkopen. Dit lijkt ons
op korte termijn nog steeds geen haalbare kaart maar dit verzoek van de
raad moet zeker niet in de vergetelheid geraken. Graag wil ik wel nog
aandacht vragen voor de uitingen van de heren Meijer en De Beer die in de
media aangaven het alleenrecht te hebben op de naam van het Parkstad
Limburg Stadion. Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn en zo staat het ook
echt niet in ons geheugen gegrift. Wij doen dan ook een oproep aan de
gemeente Heerlen en de gehele stadsregio dat wanneer een potentiele
sponsor voor de stadionnaam wordt gevonden er niet op basis van een
vermeende machtspositie deze kans voor Roda te grabbel zal worden
gegooid. Zo kan de regio namelijk laten zien dat zij niet alleen de lusten van
een BVO in haar regio wil hebben.
Graag willen we stilstaan bij het enorme succes voor Kerkrade als het gaat
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om de prijs van MKB-Nederland waarbij Kerkrade tot de meest MKBvriendelijke gemeente van Limburg verkozen. Een geweldige prestatie en
hieruit blijkt hoe tevreden de gemiddelde MKB’er is met het economisch
beleid van onze stad.
Gisteren zijn wij akkoord gegaan met de grootste investering in het sociale
domein ooit, zoals de heer Van Drunen tracht te definiëren. En gelijk heeft
hij; nog nooit heeft de gemeente Kerkrade een dusdanig grote
voortrekkersrol in de regio gehad zoals bij het Center Court van toepassing
zal zijn. Iets om werkelijk trots op te zijn. Niet voor niets steunen de
Provincie Limburg en IBA deze ontwikkeling. Kerkrade durft vooruit te kijken
en laat zich niet verlammen door risico’s. Uiteraard dienen de risico’s wel in
verhouding te staan met hetgeen de stad kan en wil dragen, maar voorzitter
als wij vervolgens inzoomen op de voorliggende begroting en najaarsnota
dan zien we dat het totaalplaatje er nog steeds netjes uit ziet. Eigenlijk zijn
wij als VVD Kirchroa niet anders gewend de laatste 5 jaren.
We lezen dat er wederom veel effort wordt gestoken in de positie van
Kerkrade als het gaat om grensoverschrijdende activiteiten. Een beweging
die al jaren succesvol is ingezet met onder andere de Service voor
Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling en die nog verder zal worden
ontwikkeld. De VVD Kirchroa juicht dit van harte toe. Wij zien overigens ook
dat het College voorstelt om extra middelen te reserveren voor
Duurzaamheid, een steeds groter wordende discussie, zowel landelijk als ook
provinciaal en lokaal. Extra middelen zijn dan ook noodzakelijk om het
gemeentelijk beleid vorm te gaan geven voor de komende jaren.
Duurzaam is in ieder geval het gevoel van onveiligheid in onze gemeente.
Ook al zeggen de cijfers vaak wat anders, veel van onze burgers hebben een
groot gevoel van onveiligheid. De incidenten die in Kerkrade al op korte
termijn zijn gebeurd versterken dit gevoel alleen maar. We zullen actief
moeten reageren op deze negatieve ontwikkeling. Kerkrade is hierin geen
enclave meer ten opzichte van de rest van Nederland. Je hoort de burgers
zeggen dat het allemaal wel heel dichtbij komt. Voorzitter, de VVD Kirchroa
verwacht op dit vlak een versterkte aandacht van het college. Burgers horen
met een veilig gevoel door onze straten te winkelen, met een veilig gevoel de
deur van hun woning te openen, met een veilig gevoel samen van een
gezellig feest naar huis te lopen. Voorzitter, er dient hiervoor alles ingezet te
worden dat nodig is om zowel preventief als curatief te reageren op
criminaliteit. U kent ons dringend advies om op dit vlak cameratoezicht te
realiseren. Blijkbaar zijn we het hier ook al lang over eens maar is de
realisatie van onze overtuiging een stuk lastiger. Graag willen we als VVD
Kirchroa op dit vlak blijvend met u meedenken. Vanuit het gevoel van
onveiligheid hebben veel inwoners en ondernemers het belang van
cameratoezicht al omarmd en zijn overgegaan tot de installatie van camera’s
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in of aan hun woning of bedrijf. Zij kunnen deze camera’s registreren bij de
politie die deze vervolgens opneemt in de databank ‘Camera in Beeld’.
Vandaag zal de VVD Kirchroa een motie indienen waarin wij u vragen om
actief deze mogelijkheid onder de aandacht van inwoners en ondernemers
te brengen.
Voorzitter, bij onze burgers blijkt er eveneens nog steeds een frustrerend
gevoel te zijn over het ontbreken van een volledig aanbod van voortgezet
onderwijs in onze gemeente. Om moverende redeneren was zo’n volledig
aanbod niet meer renderend en om die reden werd gekozen om het aanbod
te beperken tot VMBO. Voor het resterend aanbod moet onze jeugd
derhalve kiezen voor locaties in Heerlen of Landgraaf. Initiatieven in het
verleden om het volledig aanbod in Kerkrade weer te realiseren waren
blijkbaar kansloos. Blijkbaar of schijnbaar? Bij nadere bestudering blijkt uit
cijfers van schooljaar 2018-2019 dat 628 leerlingen uit Kerkrade richting
Landgraaf fietsen om middelbaar onderwijs te volgen. Verder blijkt dat in
totaal maar liefst 1800 leerlingen uit onze gemeente middelbaar onderwijs
volgen en dat hiervan 55% het Charlemagne College bezoekt. Na de
berichtgeving dat de onderwijsstichting SVOPL en de gemeente Landgraaf
overwegen om nieuwbouw te realiseren ter vervanging van de locatie
Eijkhagencollege vond de VVD Kirchroa het noodzakelijk hierover vragen te
stellen. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente Kerkrade wel degelijk een
serieuze partij is om het gesprek tussen de onderwijsaanbieder en de
gemeente Landgraaf mee te voeren. Sterker nog, we moeten ons toch
langzamerhand gaan afvragen of een volledig aanbod van voortgezet
onderwijs in Kerkrade weer tot de mogelijkheden moet behoren. Om deze
gedachte waar te maken worden we naar alle waarschijnlijkheid geholpen
door een nieuwe wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ welke het meer
mogelijk gaat maken om een school op te richten. Aan het begin van het
volgend jaar zal deze wet naar verwachting van kracht zijn. Nadat ook de
partij ‘Ons Kerkrade’ aankondigde initiatieven te willen ondernemen om het
voortgezet onderwijs weer terug naar Kerkrade te halen bleek het draagvlak
van alle andere partijen van deze raad zeer groot. Vandaar dat er vandaag
vanuit initiatief van VVD en Ons Kerkrade een motie voorligt, door alle
partijen gesteund, welke u de opdracht geeft om te onderzoeken of enerzijds
het oprichten van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs over de hele
breedte mogelijk is en anderzijds in gesprek te gaan met de gemeente
Landgraaf om een beoogde nieuwe locatie voor voortgezet onderwijs te
realiseren op de grens van de gemeenten Landgraaf en Kerkrade. Hierbij
gaan alle partijen, bij voorkeur, voor de eerstgenoemde optie. Het
gezamenlijk draagvlak vandaag zegt natuurlijk voldoende over het verwachte
resultaat van het mogelijke onderzoek. Daardoor willen alle partijen elkaar
in dit dossier verder gaan opzoeken om het actief op de agenda te houden.
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Voorzitter, Kerkrade in transitie krijgt steeds meer vorm. De scepsis over
eerdere plannen zoals het museum, het winkelcentrum, de Hub en de
muziekschool lijkt om te slaan in een vertrouwen dat deze transitie de
hefboom zal zijn om de leefbaarheid van onze stad in positieve zin te
beïnvloeden. De voorgenomen realisatie van het Center Court maakt de
puzzel compleet. Enerzijds een herijking van verschillende noodzakelijke
voorzieningen en, nog belangrijker, anderzijds een doelmatige aanpak om
vele gezondheidsvraagstukken duurzaam te tackelen. En voorzitter, dit zijn
we als verantwoordelijke raad verplicht aan onze burgers!

Namens de fractie VVD Kirchroa,
Wim de Groot, fractievoorzitter.
Kerkrade, 30 oktober 2019
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