
Algemene Beschouwingen PvdA 2018 
 

Inleiding 
 
Voorzitter, dames, heren en toeschouwers, 
 
Ik wil beginnen met een recente uitspraak van een Limburgse oud-bestuurder1.  
Hij zei dat, als je ergens tegen bent en je weet tegenstanders achter je te scharen, dan krijg je veel 
aandacht. Veel meer dan wanneer je een voorstander bent. Volgens deze bestuurder is dat een 
eenzijdig beeld en dat is niet correct en is daarom de halve waarheid. 
 
Een herkenbaar beeld, ook in onze stad.  
 
Hoe vaak moeten wij lezen, dat wij niets zouden doen voor de wijken en alleen maar geld zouden 
stoppen in het centrum. Gemakshalve wordt dan vergeten hoe ons centrum, dat toch het hart van 
onze stad is, er 5 jaar geleden uitzag. Kijk hoe het er nu bij ligt! Ondernemers krijgen weer hoop en 
burgers komen weer graag naar het centrum. Horeca is booming. Er is reuring en bedrijvigheid. Er 
valt steeds meer te beleven in Kerkrade.  
Gemakshalve vergeet men ook de investeringen in de wijken zoals het centrum van Eygelshoven, het 
Carboonplein in Spekholzerheide en de verduurzaming van woningen in de Heilust en Kaalheide.  
Als we sommige partijen zouden moeten geloven dan waren wij nog steeds aan het protesteren daar 
waar nu het schitterende GaiaZoo ligt.  
 
Vergelijk deze cynische kijk op onze toekomst nu eens met het You-tube filmpje rondom Beleef 
Kerkrade van Marcel Mahr, van Abby Lempers of Jacqueline van Putten. Zij laten zien hoe je Kerkrade 
ook kunt beleven. Zij laten hun collega-ondernemers vertellen wat er de laatste jaren allemaal is 
bereikt en vanuit welk diep dal wij weer omhoog kruipen.  
 
Zie ook de zeer recente evaluatie van de WMO. Uit de zeer hoge respons op een enquete waarbij 
bijna 1000 WMO-clienten zijn aangeschreven blijkt, dat ruim 80% van de clienten tevreden is over de 
kwaliteit van de voorzieningen en dat de geleverde ondersteuning aansluit bij hun behoefte. Verder 
geven zij aan dat men zich nu beter kan redden en ervaren een hogere kwaliteit van leven. Een 
bijzonder goede uitslag.  
Vergeet ook niet de spectaculaire daling van de werkloosheid naar 3% van de beroepsbevolking 
tegen 3,7% landelijk gemiddeld. Fantastisch nieuws toch? 
Maar daar hoor je de cynici niet over.  
 
Maar goed. Laat ik zelf ook niet cynisch worden. Er is nog veel te doen.  
We zullen toch Samen aan de Slag moeten.  
 
Samen aan de Slag voor een nog mooier en beter Kerkrade. Een Kerkrade met een 
toekomstperspectief. Een Kerkrade dat als voorbeeld dient voor de regio door zich te ontworstelen 
van het predicaat “ongezond, weinig vitaal en laag opgeleid”.  
Kerkrade, een voorbeeld van durf, visie en daadkracht.  

                                                           
1 Daan Prevoo,  ex-SP-gedeputeerde naar aanleiding van de vlucht van de SP uit het provinciale bestuur. 
Quote: "Het is zo dat als je tegenstanders achter je schaart, dan krijg je wat meer aandacht, dan wanneer je 
voorstander bent. En wat dat betreft is het beeld niet helemaal correct. Ik denk dat het een halve waarheid is." 



Hiervoor zal de PvdA zich met bevlogenheid inzetten. Daarbij zullen wij, als sociaal-democraten, in 
het bijzonder aandacht schenken aan de vier thema’s (1) werk en meedoen, (2) minima en armoede, 
(3) zorg en gezondheid en (4) veiligheid en veiligheidsgevoel.  

Werk en meedoen 
 
Voorzitter, 
In deze tijden van verandering, economische voorspoed en krapte op de arbeidsmarkt is het goed om 
eens stil te staan bij de eigen koers rondom de mensen die zonder werk alleen van de bijstand 
moeten rondkomen. Mensen die kennelijk ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. 
 
De afgelopen periode hebben wij successen bereikt met ons actieplan “Kansrijk voor Kansarm”. In die 
4 jaren is het aantal bijstandsklanten met 400 clienten geslonken. Van 2100 naar 1700 burgers. 
Op dit moment en vooral in onze regio liggen de banen voor het oprapen.  Iedereen die wil werken 
zou ook aan het werk moeten zijn. Niemand komt zomaar in de bijstand en wilt er in blijven. Toch 
zijn er nog steeds 1700 mensen die de stap naar zinvol werk nog niet hebben kunnen maken. Er 
spelen dus zaken die vaak ongewild een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren. 
 
De uitstroom uit deze groep gaat niet vanzelf. Er moet iets extra’s gebeuren. Volgens de PvdA ligt de 
oplossing in het geven van maatwerk. Dat betekent zaken tegen het licht houden, profielen over 
elkaar leggen, kleinschalig, een-op-een, samen met elkaar door clienten, werkgevers en gemeente.  
Meer grip op de uitstroom door eigen regie maar ook eigen sturing en dat door onze eigen “naar-
werk-begeleiders”.  
Kortom, we zullen pro-actief deze stap moeten zetten om de mensen in hun kracht te zetten door 
hen te begeleiden en te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Talenten die 
bijdragen om te participeren en het liefst in betaald werk. En als dit niet haalbaar is, te participeren 
naar vermogen. Zeker nu de bereidheid van de werkgevers om te investeren in bijstandsklanten is 
toegenomen zal begeleiding en ontwikkeling op de werkvloer in hoge mate bijdragen aan de kans op 
uitstroom naar betaald werk. Wij zien deze werkwijze graag verder uitgebouwd.   
Dus niet meer “Kansrijk voor Kansarm”, maar “Kansrijk, ook voor de Kansarmen”.  

Minima en armoede 
 
Voorzitter, 
Het in eigen kracht zetten van mensen en verbeteren van zelfredzaamheid vereist veel inspanning, 
geduld en maatwerk. Wij zullen hierin blijven investeren, waarbij natuurlijk de meeste aandacht gaat 
naar de meest kwetsbare groepen. De problematiek speelt zich vaak af op meerdere leefgebieden en 
daarom moeten wij bij elk verzoek om hulp het gehele systeem van de aanvrager overzien. 
Investeren in die kwetsbare burger betekent dus dat wij onze hulpmiddelen minimaal in stand 
houden dan wel zullen verbeteren of uitbreiden.  
Wij zullen niet tornen aan het minimabeleid en binnen de financiële mogelijkheden willen wij zelfs 
het beleid rondom armoede en schulden intensiveren. En dat geldt ook voor onze aanpak van 
laaggeletterdheid.    

Zorg en Gezondheid 
 
Voorzitter, 
Een zichzelf respecterende gemeenschap draagt ook zorg voor mensen met een zwakke gezondheid 
en de kwetsbaren in de samenleving. Hierin betrekken wij ook de zorg voor het toenemend aantal 
verwarde personen. Dit betekent onder meer dat burgers in staat moeten worden gesteld om op een 
laagdrempelige manier in hun eigen wijk of buurt de passende ondersteuning te ontvangen die zij 



nodig hebben. Deze ondersteuning is om verschillende redenen financieel onder druk komen te 
staan. Desalniettemin blijven wij ons inzetten op preventie, informele zorgnetwerken, samen- en 
zelfredzaamheid en op voorliggende en algemene voorzieningen.  
 
Een van de zaken die op dit moment speelt is de kostenexplosie bij de jeugdhulp met een gelijktijdige 
bezuiniging van het Rijk op het sociale domein. Ondanks deze financiële problemen blijven wij 
zoeken naar een nog betere kwaliteit van ondersteuning dicht bij onze jongeren.  
In verband hiermee is recent met de Raad een kadernotitie besproken. Wij wachten de voorstellen 
van het college af. Een paar van de mogelijke voorstellen hebben wij ook al kunnen zien in het 
ambtelijk stuk “Grip op de toekomst”, alwaar een aantal investeringsvoorstellen zijn opgenomen die 
inhoudelijk een verbeterslag opleveren en waarmee een flink deel van de kosten zou kunnen worden 
teruggebracht. Een win-win-situatie. 
 
Voorzitter, 
Wij zijn een vergrijsde stad. Aandacht voor de ouderen blijft belangrijk, met name in het licht van de 
groeiende groep ouderen met dementie die steeds langer thuis moet blijven wonen.  
In de preventieve sfeer zullen wij moeten inzetten op zaken die een positief effect hebben op het 
functioneren zoals meer bewegen en het tegengaan van eenzaamheid. 
 
Een groep die wij hard nodig hebben ter ondersteuning van onze hulp- en zorgvoorzieningen zijn 
onze vrijwilligers. Vrijwilligerswerk dat steeds meer door dezelfde personen wordt verricht. De 
spoeling wordt dun. Daarom moet vrijwilligerswerk steeds de aandacht krijgen die het verdient. 
Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk in de vorm van mantelzorg. Zij blijven onze complimenten 
verdienen. 

Veiligheid en veiligheidsgevoel 
 
Voorzitter, 
Tijdens onze bezoeken in de wijken hebben wij geconstateerd dat het veiligheidsgevoel niet altijd 
overeenstemt met de veiligheidscijfers van o.a. politie en gemeente. 
Statistieken vertellen maar een deel van het verhaal. Er is een deel dat niet verteld wordt: de niet-
ingediende aangiftes, meldingen die niet gedaan worden. Daar is nog winst te behalen in de 
samenwerking tussen politie, gemeente en burger. We weten dat burgers bereid zijn om, samen met 
gemeente en politie, de schouders eronder te zetten om eigen straat, buurt en wijk veiliger te 
maken. Gemeente, politie, burger. Een onverslaanbaar team. 
 
Die samenwerking kan echter nóg sterker worden. 
Bijvoorbeeld:  
de gemeente geeft aan dat een bepaalde problematiek in een straat niet gemeld wordt door 
bewoners, maar die bewoners geven aan dat bijna wekelijks de politie in de straat aanwezig is voor 
de problemen. De mensen denken dan: Waarom melden wat al bekend is?  
Voor de burger zijn politie en gemeente één: de overheid.  
Kortom: hier valt ons inziens nog winst te behalen.  
Wij verzoeken de burgemeester te onderzoeken hoe de informatiedeling tussen politie en de 
gemeente beter kan, zodat beiden op de hoogte zijn van de problemen die spelen in onze stad. Wij 
verzoeken dit onderwerp verder te agenderen in de commissie begin 2019. 
 
De burgemeester is bezig met de samenstelling van een vernieuwd Integraal Veiligheidsplan. Op 
basis van dit plan worden buurtgerichte aanvalsplannen opgesteld en uitgevoerd. 



Hierbij willen wij aangeven dat onze prioriteiten vooralsnog liggen bij de aanpak van overlast in de 
wijken en buurten, de aanpak van de zogenaamde “brievenbuspanden” en de aanpak van de 
illegale drugshandel en kweek.   
 
 
Moties: 

1. Motie Statiegeld-alliantie 
 

2. Motie Medicijnen ophalen  
 

3. Motie G-team amateurvoetbal Kerkrade-West  
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