Algemene beschouwingen VVD Kirchroa dd. 21 oktober 2015

Geachte voorzitter, leden van college en raad en toeschouwers,

Vorig jaar eindigde ik met de wens dat het voelbare cynisme in Kerkrade van ‘het is
niks, het wordt niks en het zal ook nooit iets worden’, zou worden omgebogen in het
gevoel dat Kerkrade wel degelijk iets is, dat Kerkrade iets te bieden heeft en dat we
trots mogen zijn op onze mooie stad met een veilig en uitdagend woonklimaat.
Alleen al deze wens heeft mij doen besluiten om de inhoud van deze algemene
beschouwing te formuleren binnen de kaders van hoop en uitdaging zodoende met
de nodige ambitie een gezondere, veiligere en innovatievere samenleving te creëren
hetgeen onze stad gewoonweg verdient.

Als we door Kerkrade rondlopen zien we op dit moment heel veel activiteiten die
onze stad de nodige franje zullen geven. De inmiddels gerealiseerde nieuwe
inrichting van de markt toont aan dat innovatieve ideeën de sfeer in het centrum
een nieuwe boost geven. Spelende kinderen, keuvelende ouderen en terrasgasten
die gezellig een drankje en hapje nuttigen veranderen het centrum in een
ontmoetingsplek. Iets verder wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van een
vernieuwd museum. Een onderdeel hiervan is die halve ronde bol. Het gaat de naam
‘Columbus’ dragen. Volgens mij kan het niet toepasselijker om de essentiële factoren
aan te tonen waarover onze stad en onze politiek zou moeten beschikken! Was het
niet Columbus die een ongekende ontdekkingsdrift liet zien? Was het niet Columbus
die naar nieuwe efficiëntie oplossingen zocht? Was het niet Columbus die durf
moest tonen? En het meest moeilijke, hij moest ongeloof in geloof omzetten!
Bewijzen dat onze aarde rond is, is net zo moeilijk als de positieve effecten van de
buitenring aan te tonen. Net zo moeilijk een constructieve oplossing voor een wan
betalende huurder van ons voetbalstadion uit te leggen. Net zo moeilijk om aan te
tonen dat ons nieuwe centrumplan florerend kan zijn. Net zo moeilijk om de
positieve effecten van de participatiewet uit te leggen. Dat vergt veel inzicht,
creativiteit en doorzettingsvermogen. Columbus bezat de vaardigheid om buiten de
kaders te denken. Om de vrijheid van handelen te verwerven en daardoor
ontdekkingen te doen.
Voorzitter, ik zie inmiddels ontwikkelingen die ‘Columbus-achtig’ zijn! Binnen een
convenant met de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade is er geregeld dat
de betrokken partijen gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op het
economische beleid in Kerkrade. Het is niet alleen kijken en formuleren over van wat
er niet goed gaat maar samen proberen om versterkende economische maatregelen
te ontdekken. Verruiming van de koopzondagen op de Rodaboulevard is daar een
goed voorbeeld van. Geen betutteling door overheidsregels maar een eigen
‘vaarroute’ mogen uitzetten om het doel te halen. Daar liggen de kansen van succes!
Dat de centrumondernemers worden meegenomen in de besluitvorming van het
toekomstige winkelcentrum is geen leuke geste maar voorwaarde om een succesvol
winkelcentrum te kunnen realiseren. Dat de gemeente daarbij wat extra wind in de
zeilen mag zetten, zoals de parkeermaatregel, vindt de VVD nog steeds een
verstandige zet. Gebruik vooral de kracht van de ondernemer zelf! Want voorzitter,
ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn
ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken.
Wind in de zeilen kunnen ook de toekomstige cultuurpleinen Het Theater en de
Bibliotheek goed gebruiken om hun doel te bereiken. Nu zien we in de begroting een
fikse bezuiniging op beide instellingen van ieder zo’n 150.000 Euro. Vanuit de
inhoudelijke vormgevers van zowel het theater als de bibliotheek mochten we
vernemen dat deze bezuinigingen funest zijn om een verantwoord maar ook
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ambitieus concept te realiseren. Tja, dan heb je straks mooie stenen gemetseld
zonder een passende inhoudelijke invulling. We willen het college vragen om toch
een passend en uitdagend concept voor zowel het theater als de bibliotheek niet in
de weg te staan door deze tweetal bezuinigingen niet door te voeren. Zet hierdoor
de inhoudelijke vormgevers van het theater en de bibliotheek weer in hun kracht om
een ambitieus concept te kunnen neerzetten.

Diezelfde kracht is er nodig om de participatiewet tot een succes te maken.
Natuurlijk mag niemand, maar dan ook niemand, in onze stad leven onder
mensonwaardige omstandigheden. Waakzaamheid in deze is zeer zeker op zijn
plaats en tevens onze verantwoordelijkheid. Maar zet mensen wel in hun kracht.
Ook hier is betutteling van de overheid niet de ‘vaarroute’ van structurele
oplossingen. Vanuit de informatie van de verdiepingssessies, zeker op het gebied van
het sociale domein, herkent de VVD de basis van zelfverantwoordelijkheid. Het
aangaan van deze zelfverantwoordelijkheid is het kompas om ondanks stormen het
uiteindelijke doel te bereiken waardoor de wind ook hier weer stevig in de zeilen
blaast. Natuurlijk word je geholpen door ervaren gemeentelijke matrozen, maar de
kapitein van je levensdoel blijf je zelf! De vraag is echter of iemand nog wel kapitein
van zijn eigen leven wil zijn. Zijn er voldoende uitdagingen indien het schip ook wel
vaart met matrozen die andere kapiteins steeds weer ter beschikking stellen. De VVD
wil dan ook benadrukken dat subsidies en regelingen scherp onder de loep dienen te
worden genomen om zodoende te komen tot een rechtvaardigere regeling. Er is
niets mis met solidariteit, sterker nog het is noodzakelijk, maar de vraag of we
wellicht zijn doorgeslagen in de regelingen van toeslagen en kwijtscheldingen blijft
bij de VVD steevast aan de orde. Erger nog is het frauderen van informatie om
zodoende te profiteren van diverse voorzieningen. Onacceptabel voor de VVD!
Streng toezicht hierop is essentieel en bij constatering van fraude wat ons betreft
‘kielhalen’.
Een goed voorbeeld om nieuwe ‘vaarroutes’ te zoeken is wel dat Kerkrade zich sterk
inzet voor extra mogelijkheden voor werkzoekenden om te kunnen gaan werken in
het buitenland. Het ziet er zelfs naar uit dat Kerkrade een provinciale pilotgemeente
wordt. Ik vernam dat wethouder Schneider bestuurlijk is aangewezen als kartrekker
voor heel Parkstad op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dit
pionierswerk is ‘Columbus-waardig’, voorzitter! Hopelijk wordt dit proces niet
verstoord door de vele ‘ja-maars’ maar gevoed door enerzijds het geloof dat hier
werkelijk kansen liggen voor onze stad en anderzijds gevoed wordt met de nodige
creativiteit om obstakels te overwinnen.
De koningin van Castilië in Spanje gaf Columbus toestemming en een ruim budget
om zijn nieuwe route te ontdekken zonder dat er echte garanties en zekerheden
waren. Waarschijnlijk zal zij de belastingen destijds hebben verhoogd. Nou, zo ver
wil de VVD toch niet gaan! Het is daarom goed te constateren dat de gemeente, in
deze bestuursperiode, geen additionele verhoging op de gemeentelijke lasten heeft
doorgevoerd. En dit terwijl dat in andere ‘koninkrijken’ om ons heen schering en
inslag is. Kerkrade heeft de laagste gemeentelijke lasten van Parkstad. Chapeau
college, dat dit in een periode dat Kerkrade verbouwd wordt tot een nog
aantrekkelijkere gemeente mogelijk is! Investeren is de kunstmest om onze stad
weer groeiend en bloeiend te maken, doch structurele uitgaven moeten gedekt zijn
met structurele inkomsten. Dat zullen we ons steeds moeten realiseren! Het is
onverantwoord om tekorten over de schutting van een nieuwe raadsperiode te
gooien. Een evenwichtige en sluitende financiële balans moet steeds het motto zijn,
geen onverantwoorde uitgaven aangaan. Soms is minder ook goed! Het geld
waarover we beschikken is bijeengebracht door burgers, laten we dat steeds op het
vizier hebben!
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Voorzitter, zij hebben het recht om te weten hoe dat geld besteed wordt voor de
leefbaarheid van hun stad. Vandaar dat de VVD blij is met de nieuwe opzet om op dit
vlak transparanter te zijn! Nieuwe digitale informatie-mogelijkheden voor de burgers
maakt hen kundiger en daardoor verantwoordelijker. Een werkbaar dashboard om
de financiële en inhoudelijke doelen voor raadsleden te volgen draagt bij tot beter
begrijpen en waar nodig bij te sturen. Aandacht voor feedback, zeker op het gebied
van het zorgdomein, is meer dan wenselijk. De uitvoering van de decentralisaties is
een dynamisch proces. Goed luisteren en daardoor begrijpen van wat er in het
werkveld speelt leidt tot effectief bijsturen. De beslissingen die op dit gebied
genomen moeten worden is niet louter een zaak van een verzameling raadsleden
maar vooral een proces waarin alle actoren verantwoordelijkheid willen nemen om
effectieve maatregelen te nemen. De VVD pleit dan ook zeer om bij de evaluaties de
feedback vanuit het werkveld steeds mee te nemen.
Columbus dacht na over nieuwe vaarroutes, nieuwe efficiëntere, snellere manieren
om het doel te bereiken. Ook de VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen
bewegen op de manier waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur
van levensbelang voor de gemeentelijke economie. Zorgen voor een goede
bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Vandaar dat
de VVD dit college graag op een positieve manier wil pushen om de realisatie van de
Avantislijn spoedig te bewerkstelligen. Stap naar de provincie of Den Haag en vertel
dat de aarde rond is!

Voorzitter, de VVD Kirchroa is optimistisch over de toekomst. Natuurlijk zijn er wel
zorgen. De werkloosheid waarmee menig burger geconfronteerd wordt is ingrijpend.
Niet zo zeer vanwege de financiële gevolgen maar meer de negatieve gevolgen voor
ieders eigenwaarde en eigen ontwikkeling als zelfstandige burger. Toch herkent de
VVD de basis van zelf je schouders eronder zetten en je verantwoordelijkheid
nemen. Durven dromen en realiseren van diezelfde dromen. Dat moet ook
Columbus gedacht hebben. Juist deze drive bracht ons allen nieuwe ontdekkingen en
daardoor nieuwe mogelijkheden.
Morgen zal ‘Columbus’ binnen het project C-City officieel geopend worden. Wat ons
betreft een prachtig moment om het cynisme van ’t weëd nuuks’ om te turnen naar
het optimisme van ’t weëd jet’! Van grauw naar kleurrijk! Van steenkool naar
toerisme! Waarbij de politiek niet alleen formuleert wat mensen denken maar dat
de politiek op zoek gaat naar die zaken waar nog niemand aan gedacht heeft!
Voorzitter, Kerkrade verdient ‘Columbus’, wat mij betreft de nieuwe ‘Joep’.
Namens de fractie VVD Kirchroa,
Wim de Groot, fractievoorzitter.
Kerkrade, 21 oktober 2015
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