Algemene beschouwingen VVD Kirchroa dd. 19 oktober 2016

Voorzitter, overige leden van het College en raad, kijkers thuis via de live
stream,

We hebben de helft van de duur van deze raadsperiode overschreden en de
VVD Kirchroa zoomt enerzijds in op de afgelopen 2 jaar, maar wij kijken
uiteraard ook naar de toekomst.

Ons centrum krijgt een nieuw smoelwerk. Het Museumplein en ons stadspark
is reeds gerealiseerd. Het resultaat is In één woord fantastisch! Het nieuwe
winkelhart met het nieuwe cultuurcluster en de openbare ruimte met daarin
het nieuwe Martin Buberplein moeten nog worden gerealiseerd maar als dit
dezelfde uitstraling gaat krijgen als de reeds gerealiseerde delen dan is ons
centrum weer toekomstproof en een gebied om trots op te zijn.

Wanneer je dan bedenkt dat deze mega investering en de totale operatie
binnen het sociaal domein tot op heden niet hebben geleid tot pijnlijke
bezuinigingen of additionele lastenverhogingen, sterker nog, de woonlasten
voor onze inwoners zijn de laagste van heel Zuid-Limburg, dan verkeren we
in een situatie waar menige gemeente van droomt! De VVD wil benadrukken
dat ons streven moet zijn om ook de komende jaren de laagste lasten
binnen Zuid-Limburg te behouden! Naast de investeringen in ons centrum
blijft daarnaast ook ruimte om te investeren in overige beleidsvelden zoals
in de infra, die een inhaalslag verdient. Kortom, wij kijken tevreden terug
naar de afgelopen 2 jaar waarin deze raad in meerderheid beslissingen
heeft durven nemen om trots op te zijn. Daarnaast is ook een compliment
op zijn plaats voor het College die de beslissingen van de raad op een
constructieve en professionele wijze uitvoert!

Voorzitter, we zijn echter nog lang niet klaar! Er zijn nog voldoende zaken
die kunnen worden geoptimaliseerd, als het aan de VVD ligt. Zo wachten wij
in spanning nog op de visie inzake het personeelsbeleid. Hierbij hanteert de
VVD altijd het principe dat er op kwaliteit en competenties van
medewerkers moet worden gestuurd. Daarbij dient een zo slank mogelijke
organisatie te worden nagestreefd. Er dient daarbij ook kritisch te worden
gekeken naar de inhuur van de flexibele schil.
Wij constateren dat zowel in de begroting als ook in de beschikbare
gegevens van de budgetonderzoeken te lezen valt dat de indicatoren op het
gebied van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners allemaal
slechter zijn dan de gemiddelden van Nederland. Voorzitter, de VVD is van
mening dat wij een krachtig signaal moeten uitzenden naar zowel onze
burgers als ook naar diegenen die het voor anderen verzieken! Als we
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moeten constateren dat in de buurt van het Museumplein en het stadspark
regelmatig vernielingen moeten worden geconstateerd, dan is dit voor de
VVD onacceptabel. Onverlaten dienen af te blijven van bezittingen van onze
burgers, punt! Wij dienen dan ook een motie in waarbij camerabewaking op
plekken in onze gemeente zal worden ingezet, uiteraard rekening houdende
met de mogelijkheden binnen de wetgeving.

Voorzitter, wij constateren tevens dat wij enorm veel investeren in de
reïntegratie van mensen die gebruik moeten maken van een
bijstandsuitkering. Gelet op de aantallen lijkt dit ook logisch. Echter, hoe
effectief zijn deze investeringen? Wat wij bedoelen is het volgende. Zou het
niet veel zinvoller zijn om eens kritisch te kijken naar de effectiviteit van
de verschillende programma's en een deel van de totale investeringen te
verschuiven naar structuurversterkende impulsen bij de banengeneratoren
van onze samenleving, met andere woorden het faciliteren van onze
bedrijven? Als we inzoomen op de structurele budgetten die voor
economische zaken en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt worden
vrijgemaakt en die gaan relateren aan de middelen die worden vrijgemaakt
voor de werkzoekenden, dan zijn die budgetten wel heel erg verschillend.
Voorzitter, investeren in werkzoekenden heeft veel meer zin als er
investeringsruimte ontstaat bij bedrijven. Een betere balans zou hierin naar
onze mening veel effectiever zijn. In het verlengde hiervan roepen wij het
College op om haast te maken met de visie op de internationale positie die
Kerkrade wil innemen. De samenwerking met onze Duitse buren biedt
additionele kansen en niet alleen op het gebied van de arbeidsmarkt! Deze
kansen moet Kerkrade verzilveren.

Vaak klinkt het geluid dat investeren een keuze is tussen stenen en mensen,
waarbij investeren in stenen zelfs verwijtbaar lijkt. Louter in stenen
investeren lijkt ons ook niet zo verstandig. Stenen zouden juist de
aanjagers, de hefbomen moeten zijn voor een positieve ontwikkeling op
sociaal- en economisch vlak. Het is geen keuze maar een samenspel om
effectieve resultaten te behalen.

Vandaar voorzitter onze visie op een nog te verzilveren kans, namelijk het
Center Court, een prachtig voorbeeld om bovenstaande te staven. Wij
hebben kennis mogen nemen van de geweldige plannen van de
initiatiefnemers. Wij, als gemeente, spelen hierin ook nadrukkelijk een rol.
De VVD vindt het belangrijk dat wij onze rol ook pakken in de toetsing van
de haalbaarheid van dit project. Het gaat tenslotte niet alleen om de
stenen maar om de resultaten voor onze burgers. Het is dan ook van belang
dat de gemeente realistisch blijft kijken naar de nieuwe plannen en zich
vooral niet moeten laten leiden door de gewenste rendementen van de
initiatiefnemers. Hierin spreken we wel uit dat wij, buigend op onze
ervaringen inzake de gemaakte afspraken met betrekking tot het
centrumplan en Roda JC, wij het vertrouwen hebben in het College dat ook
deze exercitie goed zal worden doorlopen.
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Tot slot voorzitter een laatste belangrijke bouwsteen in deze beschouwing:
De Jeugd! De jeugd is een van de belangrijkste bouwstenen van de
samenleving. Bij deze jeugd zitten onze toekomstige raadsleden, onze
toekomstige zorgaanbieders, onze toekomstige ondernemers, onze
toekomstige technici en zeker ook toekomstige innovators. Investeren in
jeugd is een zorgplicht. De zorg voor onze jeugd moet effectief zijn, moet
leiden tot resultaten. Vandaar voorzitter dat de VVD verwacht dat de
monitoring op het aanbod van jeugdzorg degelijk is en gericht op
aantoonbare resultaten. Jeugdzorg is geen koehandel van arrangementen en
privileges op het vlak van de diagnostiek, waarbij het oog meer gericht is op
het budget dan op de problematiek.

Voorzitter, laat mij afsluiten met complimenten aan deze raad. Steeds meer
vinden de partijen een dialoog met elkaar. Steeds meer krijgt deze dialoog
het karakter van inhoudelijke discussies over de juiste keuzes voor onze
burgers. Daar hebben onze burgers recht op! De VVD Kirchroa zal de
opbouwende dialoog verder voeren, voor een nog beter Kerkrade, voor een
Kerkrade waar iedereen zich erkent en geaccepteerd voelt, voor een
Kerkrade waarin iedereen in vrijheid de ruimte krijgt zichzelf te kunnen
ontplooien en daarbij veilig haar of zijn weg mag kiezen.

Namens de fractie VVD Kirchroa,
Wim de Groot, fractievoorzitter.
Kerkrade, 19 oktober 2016
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