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Voorzitter, leden van het College en raad, kijkers thuis en 
aanwezigen op de publieke tribune, 

Wij naderen het einde van de raadsperiode 2014-2018. Wij staan 
alweer aan het begin van de laatste begrotingsbehandeling van deze 
raadsperiode en de VVD Kirchroa maakt enerzijds de balans op en 
kijkt anderzijds vooruit want het werk is nooit af. 

Als onze fractie terugkijkt op de afgelopen 4 jaren dat doen wij dat 
met gepaste trots. Het waren 4 jaren waarin ontzettend veel is 
gebeurd. Het centrumplan is tot stand gekomen en leidt nu al tot een 
boost van energie bij onze burgers en ondernemers. Aan het begin 
van dit proces was het zoeken naar een verantwoorde manier om 
onze ambities waar te maken waarbij met name de financiële risico’s 
zoveel mogelijk moesten worden voorkomen. Het doet onze fractie 
goed om te mogen constateren dat het centrumplan bijna is voltooid 
en de financiën binnen de gestelde budgetten zijn gebleven. De 
tussentijdse aanpassing van het budget waren een gevolg van keuzes 
die gemaakt zijn om de Hub, zoals het cultuurcluster recent is 
gedoopt, een grotere dimensie mee te geven dan dat oorspronkelijk 
was voorzien. 

In algemene zin zijn onze financiën sowieso op een voortreffelijke 
wijze beheerd. Neemt u maar eens in ogenschouw welke 
verantwoordelijkheden op de gemeente zijn afgevuurd als het gaat 
om de decentralisaties vanuit de landelijke overheid. Het is toch 
fantastisch om te mogen concluderen dat onze gemeente financieel 
gezond is en dat daarnaast de gemeentelijke lasten op een zeer laag 
peil zijn gebleven. De VVD Kirchroa staat voor lage lasten en wil dat 
in de toekomst graag borgen, zodat de Kerkradenaar hier ook 

f i nanc iee l gezond kan wonen. Daarnaas t hebben e r 
miljoeneninvesteringen plaats gevonden. Vergelijk dat maar eens 
met de financiële problemen die de gemeenten Maastricht, Venlo en 
ook Heerlen hebben waardoor zij miljoenen moeten gaan bezuinigen. 
Maar dat is niet alles; de eeuwige discussie over het al dan niet 
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hebben ontvangen van de huur van het PLS is op een fantastische 
manier geëlimineerd. Door het standvastig opeisen van de tv-gelden 
bij de KNVB zijn we niet meer afhankelijk van het betaalgedrag van 
Roda JC. En dat is maar goed ook als we de bijna wekelijkse 
capriolen van de club in de media lezen. Kortom, chapeau voor dit 
College. De fractie van de VVD Kirchroa is dan ook trots op het feit 
dat de eerste VVD-wethouder ooit uit onze gemeente 
verantwoordelijk was voor de financiën in deze succesvolle 
bestuursperiode. 

Zeker mogen ook de succesvolle economische ontwikkelingen niet 
ongenoemd blijven. De contacten met de ondernemers op de 
bedrijfsterreinen zijn sterker dan ooit tevoren. Door de 
geformaliseerde rol van de bedrijven d.m.v. het ondertekende 
samenwerkingsconvenant zijn deze gevraagd en ongevraagd 
adviesorgaan bij beleidsmatige economische beslissingen in onze 
stad. Mede hierdoor zijn de mogelijkheden tot verbeteringen op de 
bedrijventerreinen onderzocht en zal dit ongetwijfeld leiden tot veel 
draagvlak als het gaat om infrastructurele aanpassingen maar ook 
aanpassingen m.b.t. winkelopeningstijden. Dit laatste heeft nu ook 
eindelijk plaatsgevonden voor alle winkeliers in onze gemeente. Door 
de samenwerking tussen economische zaken en sociale zaken is de 
uitstroom van uitkeringsgerechtigden binnen onze gemeente sterk 
verbeterd. Er is zelfs een unieke nieuwe grensoverschrijdende 
formule gestart op het gebied van de arbeidsmarkt; de Service 
Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling in het EBC. Hierdoor zijn 
de kansen voor werkzoekenden niet alleen vergroot maar laat de 
gemeente Kerkrade tevens zien dat ze als geen andere gemeente in 
Nederland op een pragmatische wijze voorop gaat in de ontgrenzing 
tussen Nederland en Duitsland.     

Dit totaalplaatje heeft geleid tot een ontwikkeling binnen onze 
gemeente waardoor Kerkrade absoluut een stad is geworden waar wij 
willen wonen. Want, bent u eens eerlijk! Wilt u ook niet wonen in 
een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen? Waar parkeren 
geen probleem is? Waar ruimte is voor eigen initiatief? Waar iedereen 
meedoet? Waar je je veilig voelt? Waar de overheid je niet 
voortdurend in de weg zit? En … waar de gemeente zuinig en zinnig 
met belastinggeld omgaat? 

Is de stad dan af of valt er in de ogen van de VVD Kirchroa dan niets 
meer te wensen?  

O jawel, zeker wel. 

Zo zouden wij veel aandacht willen vragen voor het rendement op 
gedane investeringen in gebouwen maar zeker ook in mensen. In het 
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sociale domein hebben we al jaren een beleid waarbij mensen die, al 
dan niet gedwongen, aan de zijlijn staan ruimhartig worden 
gefaciliteerd om weer te kunnen participeren. Zo wordt iedereen op 
een sublieme wijze geholpen om weer aan het werk te kunnen gaan. 
Het wordt in onze ogen tijd om eens in te zoomen op diegenen die 
wel gebruik maken van deze faciliteiten maar waarbij het rendement 
minimaal is. De VVD Kirchroa zou willen dat de middelen beter 
worden verdeeld waardoor degenen die kansrijk zijn nog beter 
worden geholpen en dat degenen waarbij geen resultaat wordt 
geboekt ook minder middelen hiervoor ter beschikking krijgen.  

Daarnaast is pijnlijk duidelijk geworden dat er jaarlijks maar liefst 
1,1 miljoen euro wordt verrekend in de gemeentelijke tarieven door 
ons kwijtscheldingsbeleid. Hierdoor betaald elk huishouden in 
Kerkrade afgerond 50 euro per maand meer ten behoeve van 
degenen die niets betalen. Solidariteit is prima maar dit zijn cijfers 
die echt de spuigaten uitlopen. Dit beleid trekt zelfs huishoudens van 
buitenaf naar onze stad! Deze migratie is ons inziens echter 
onwenselijk. Wenselijker is dat de Kerkraadse jeugd in onze stad 
blijft wonen of na hun studie terugkeren. Terugkeren om hun kennis 
en vaardigheden in te zetten om Kerkrade toekomstbestendig te 
houden, om initiatieven te nemen, om te helpen, om te werken en 
om te ondernemen. Hiervoor is aansluiting met de Akense regio 
noodzakelijk, waarbij Kerkrade een ontmoetingsplaats wordt voor 
studenten die hun expertises inzetten voor een sterke regionale 
economie. En een sterke regionale economie is dé hefboom voor een 
gezond Kerkrade. 

Voorzitter, de analyses met betrekking tot de volksgezondheid zijn 
voor onze stad zeer zorgelijk! Aandacht voor, als ook begeleiding in 
een gezonde leefstijl is noodzakelijk! Alle goed bedoelde projecten 
helpen echter niet voldoende om de ‘knop’ naar een gezonde 
leefstijl om te draaien. Projecten kosten veel geld en hebben maar 
een tijdelijk karakter en een kort effect. Effectiever is een duurzame 
en structurele aanpak! Vandaar dat de VVD Kirchroa de gedachte van 
het CenterCourt volledig ondersteunt. Deze systematische aanpak 
waarbij alle gerelateerde instanties met elkaar gaan samenwerken, 
samen nadenken en samen uitvoeren, kan alleen maar leiden tot een 
positieve kanteling! En ja .. , daar horen ook ‘stenen’ bij! Maar dan 
wel in de volgorde van eerst de ‘inhoud’ en dan de ‘stenen’. 

De analyses over de veiligheid in onze stad waren bij de laatste 
presentatie niet zo zorgelijk. Ja, er zijn al veel zaken in gang gezet 
die een preventieve werking hebben op dit vlak. Zowel op stads- als 
wijkniveau. Raar toch, dat de meeste burgers dit niet zo voelen! 
Voorzitter, burgers in onze stad voelen zich niet zo veilig! Hoog tijd 
om aan dat gevoel iets te doen. We willen wonen in een stad waar je 
het gevoel hebt om veilig over straat of in het prachtige park te 
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kunnen lopen, waar rolluiken alleen dienen voor isolatie of privacy. 
Waar drugsdealers, dieven en vandalen meteen worden opgepakt. 
Iedereen kent inmiddels ons dringend advies om cameratoezicht toe 
te passen. Ik hoef dit niet te herhalen. De VVD Kirchroa blijft op dit 
vlak vasthoudend!  

Tot slot voorzitter, ik eindigde hier vorig jaar ook al mee, blijven bij 
de VVD Kirchroa grote zorgen op het domein Jeugdzorg. Indien de 
zorg voor onze jeugd niet voldoende resultaten oplevert, krijgen we 
rekening later gepresenteerd! Zorgen zijn er voornamelijk op het 
vlak van het aanbod. Is het aanbod kwalitatief goed genoeg? Effectief 
genoeg? Worden ook hier de handen ineen geslagen? Vloeit ook hier 
niet veel geld in goed bedoelde tijdelijke projecten? Onze aandacht 
zal in ieder geval op dit vlak kritisch zijn.  

Voorzitter, graag wil ik afsluiten in de flow waarmee ik begonnen 
ben! De flow van een Kerkrade in transitie, een Kerkrade in opbouw. 
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. Een Kerkrade 
met moderne en innovatieve ontwikkelingen op het gebeid van 
cultuur en sport. Ja …. een Kerkrade waar je wilt wonen!  

Dus wat ons betreft, nu gewoon de mouwen opstropen en met 
krachtige stappen doorgaan! 

Namens de fractie van de VVD Kirchroa, 

Wim de Groot (fractievoorzitter) 

Kerkrade, 25 oktober 2017 
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