
Voorjaarsnota 2019 
 
Voorzitter, 
 
Ter besluitvorming ligt voor de voorjaarsnota 2019. In het kader van planning-en-control cyclus is dit 
de laatste financiële bijstelling van de nu lopende begroting. Wij hebben gezien dat het aantal 
financiële mutaties die het begrotingssaldo beïnvloeden relatief beperkt is. Gesteld kan worden dat 
er veel activiteiten en projecten “in de pas” lopen met de beschikbaar gestelde budgetten.  
Beleidsmatig loopt het college in de lijn met het collegeprogramma en meerjarig is het financiële 
beeld sluitend.  
Echter, dit is het beeld tot april 2019. Wat de exacte financiële gevolgen zijn van de circulaires die in 
mei of juni zijn verstuurd is nog niet bekend. Uit VNG-informatie is wel af te leiden dat de algemene 
uitkering door het kabinet naar beneden is vastgesteld. We krijgen dus weer minder geld.  
Het is een rare situatie. Het kabinet weigert flink te investeren en houdt miljarden over, met als 
gevolg dat door de trap-op-trap-af systematiek de gemeentes minder geld krijgen en daarom 
onterecht weer moeten bezuinigen.     
Wij gaan er ook vanuit dat de extra middelen die we van de CDA-er De Jonge zullen krijgen 
onvoldoende zijn om de huidige voorspelde tekorten in het sociale domein op te vullen. Wij vragen 
ons af hoe lang de gemeentes dit laten welgevallen. Het kabinet maakt goede sier met 
begrotingsoverschotten die feitelijk worden betaald door de burger via het beperken van 
gemeentelijke budgetten. De lokale overheid moet het maar “opsoppen”. 
Voorzitter, we gaan letterlijk en figuurlijk weer een hete zomer tegemoet. Er valt weer wat te 
beleven in Kerkrade. 
 
Voorzitter, toch wil ik niet in de mineur eindigen. Daarom wil ik wijzen op enkele zaken die tot nu toe 
wel goed gaan.  
Als eerste de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan waarbij op buurtniveau zaken gericht 
worden opgepakt zoals drugsoverlast en brievenbuspanden. Bleijerheid/Nulland is nu aan de beurt 
en binnenkort worden Rolduckerveld en Heilust/Spekholzerheide aangepakt. 
Steeds beter gaat het met het in de grip krijgen van de jeugdhulp. Het lokale initiatief van de praktijk 
ondersteuning van huisartsen begint zijn vruchten af te werpen.  
Een derde zeer belangrijk initiatief is het project Eenzaamheid. Wij zijn zeer benieuwd naar de 
resultaten van de evaluatie en zien er naar uit dat samen met de GGD de eenzaamheid in Kerkrade 
gericht wordt aangepakt. Een innovatief project dat ook belangrijk is voor de regio. CenterCourt-
waardig zou ik willen stellen. 
Een ander innovatief project is SuperLocal waarbij wederom wordt aangetoond dat Kerkrade samen 
met andere partners in staat zijn uitzonderlijke prestaties te behalen. 
 
Voorzitter, tot slot. 
Financieel gaan wij weer moeilijke tijden tegemoet. Toch weerhoudt dit ons niet ervan om tot 
uitzonderlijke verrichtingen te komen.  
Wij willen er wel op wijzen dat die prestaties in belangrijke mate worden geleverd door het ambtelijk 
personeel. Wij zien dat de druk op deze mensen toeneemt. Wij verwachten dat u als goed werkgever 
er op toeziet dat hetgeen wij willen in de pas loopt met hetgeen door het apparaat redelijkerwijs 
uitgevoerd kan worden. 
 
 
  
 
 



 

Jaarrekening 2018 
 
Voorzitter, 
 
Allereerst een opmerking. Het is een goed gebruik dat de Raadsleden van de Rekenkamercommissie 
namens de Raad de jaarrekening beoordelen. Hiervoor zitten zij samen met de accountant, het 
verantwoordelijk collegelid en diens ambtenaren. Het is de bedoeling dat deze Raadsleden via onder 
meer de antwoorden op inhoudelijke vragen een oordeel vormen over deze jaarrekening en het 
geheel, eventueel voorzien van een advies, tijdig aan de Raadsleden meedelen zodat zij dit standpunt 
in hun overwegingen mee kunnen nemen. Dit is niet gebeurt! Dit gebeurt nu, mondeling tijdens deze 
vergadering. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.  
 
Voorzitter, 
De accountant heeft goedkeuring verstrekt wat betreft getrouwheid en rechtmatigheid van de 
Jaarrekening 2018. 
Daarbij heeft hij voor het boekjaar 2019 een aantal belangrijke actiepunten aangegeven. Een groot 
deel van de opmerkingen wordt al door het college opgepakt. Ten aanzien van de twee volgende 
opmerkingen is het college een antwoord verschuldigd.  
Deze opmerkingen zijn: 

1. De accountant adviseert een robuuste analyse uit te voeren op de weerstandscapaciteit van 
deze gemeente waarbij de ons reeds bekende belangrijke thema’s worden betrokken; 

2. De accountant adviseert om in het boekjaar 2019 de toekomstige invulling van de Campus uit 
te werken en eventuele financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening 2019. 

Onze vraag is dus of het college aan beide adviezen uitvoering gaat geven? 
 
Voor het overige hebben wij geen opmerkingen en gaan dus akkoord met het voorgestelde besluit. 
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