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AB PvdA 2019 
 
 

Inleiding 
 
Voorzitter, 
 
Met gepaste trots constateren wij dat de gemeente Kerkrade de begroting weer en nog steeds 
meerjarig op orde heeft. 
En dat niet dankzij, maar ondanks het huidige kabinet. Het geld klotst in Den Haag tegen de plinten, 
de economie groeit nog steeds voorspoedig en toch weigert men deze overschotten te gebruiken om 
te investeren in mensen en om zo de financiële problematiek in de gemeenten te verzachten. 
Problemen die zijn ontstaan door de enorme tekorten in het sociale domein en met name binnen de 
jeugdzorg. Het huidige kabinet laat gemeenten nog steeds in de kou staan. Ook wij in Kerkrade 
moeten alle zeilen bijzetten om onze voorzieningen in stand te houden en daarbij toch te blijven 
investeren in de toekomst van onze burgers en onze stad. 
  
Ik loop intussen al wat jaartjes mee in de lokale politiek van Kerkrade. Terugkijkend constateer ik dat 
wij de aflopen jaren steeds moedige besluiten hebben genomen met betrekking tot de ontwikkeling 
van onze stad. Altijd is er een goede balans gezocht en gevonden tussen het fysieke domein en het 
sociale domein. Door dit consistente beleid staan wij als stad daar waar wij nu staan. Een stad die het 
gelukt is om de negatieve vicieuze cirkel te doorbreken waar zij tien jaar geleden nog in zat. Een stad 
waar de mensen weer geloof hebben in de toekomst. Een stad waar wij in tegenstelling tot veel 
andere gemeenten niet korten op het sociale domein maar zelfs extra investeren. Een stad die door 
zijn buren wordt bewonderd. 
De PvdA Kerkrade is trots dat zij hier steeds een belangrijke bijdrage aan heeft kunnen en mogen 
leveren. Consistent en toekomstgericht, altijd met oog voor de belangen van alle burgers. Hadden we 
steeds de doemdenkers gevolgd dan waren wij geen meter vooruit gekomen. 
  
Een voorbeeld van dit doemdenken is het verzinsel dat dit bestuur alleen maar oog zou hebben voor 
stenen. Steeds horen wij dat“stenen voor mensen” zouden gaan; is het niet bij het Centrumplan, dan 
wel bij de HUB en nu is het CenterCourt aan de beurt. De kreet “stenen voor mensen” is niet meer of 
minder dan een verzinsel om de werkelijkheid te framen. 
Want hoe stelt men zich voor dat er: 
- Gezwommen wordt zonder zwembad? 
- Gesport wordt zonder sporthal? 
- Verenigingen activiteiten houden zonder gemeenschapshuis? 
- Ondernemers worden gehuisvest zonder centrum? 
- Onderwijs wordt gegeven zonder schoolgebouw? 
- Een bibliotheek boeken kan uitlenen zonder dak boven haar hoofd? 
Kortom: al deze stenen staan ten dienste van de mensen, van de Kerkradenaren. 
  
De werkelijkheid is dan ook dat dat het CenterCourt-project in zijn gehele breedte de meest 
omvangrijke investering ooit zal zijn van deze gemeente in de verbetering van de gezondheid en 
vitaliteit van onze burgers. 
Samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten willen wij de trend van jarenlange achterstanden 
doorbreken. Net zoals bij de eerder genoemde projecten tonen wij ook hier ambitie en willen wij 
voorloper zijn. 
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Dat betekent dat wij beleidsvraagstukken consequent gaan toetsen op gezondheidswinst en 
vitaliteit. Dat geldt niet alleen voor het beleidsveld gezondheid en welzijn. Ook daarmee verwante 
beleidsvelden zoals de inrichting van de openbare ruimte, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, sport 
en cultuur zullen niet aan deze toets ontkomen. Daarbij zal naast een passende structurele 
financiering ook de gemeentelijke organisatie en werkwijze hierop worden afgestemd. Dit alles heeft 
niets, maar dan ook helemaal niets te maken met het denken in stenen in plaats van mensen. 
 

Mantelzorgers en andere Vrijwilligers 
 
Voorzitter, 
Wij blijven op koers.  En dat levert resultaten op. Resultaten die ook door anderen niet onopgemerkt 
blijven. Kerkrade was een van de vier gemeenten die waren genomineerd voor de mantelzorg 
vriendelijkste gemeente van Limburg. Wij blijven onze gewaardeerde mantelzorgers ondersteunen. 
Het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers is belangrijk en wordt steeds belangrijker, omdat 
steeds meer inwoners vroeg of laat met mantelzorg geconfronteerd worden.   
Mantelzorgers en ook de andere vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Zij zorgen voor 
de sociale cohesie in onze stad.  
Toch hebben wij zorgen. In een tijd dat vrije tijd steeds schaarser wordt, blijft het een uitdaging om 
vrijwiligers te werven. Langer doorwerken en drukte vragen om een creatieve aanpak/benadering 
om ook in de toekomst ons “rijk” verenigingsleven in stand te houden.  
 
Vrijwilligers zijn ook niet weg te denken bij de bestrijding van armoede en schulden, denk aan de 
Schuldhulpmaatjes die onder de algemene regie van de Kredietbank schuldenaars bijstaan.  
 De sociale cohesie wordt ook versterkt door de wijkpunten van Samen Leven. Belangrijke 
ankerpunten in de wijken waar o.a. informele zorg en hulp geboden wordt. Deze wijkpunten zijn als 
voorliggende voorziening belangrijk om de transitie en transformatie in de WMO vorm te geven. 
 

Participatie en re-integratie 
 
Voorzitter, 
Nadat eerder het plan Kansrijk voor Kansarm succesvol werd ingezet en de vraag naar personeel  
aanhoudt, is het goed om de focus te blijven houden op de mensen in de bijstand die mogelijk weer 
aan het werk kunnen. De huidige inrichting van de poort (streng maar rechtvaardig), de inzet van ons 
re-integratieteam (de zogenoemde couleur locale) en het handhaven en controleren via de Sociale 
Recherche blijken in de praktijk hun waarde te hebben.  
De groep burgers in de bijstand, ons participatiebestand, bedraagt op dit moment minder dan 1600 
personen.  Een groot deel van deze groep komt zeer moeilijk aan het werk. Er is sprake van 
langdurige werkloosheid, onvoldoende of zelfs geen opleiding, taalproblematiek maar ook 
problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, verslaving, Justitie of ze hebben een zeer 
beperkt sociale netwerk.   
Wij zijn van mening dat de huidige situatie om een andere aanpak vraagt. Een aanpak waarin de 
werkloze burger centraal staat. Met andere woorden wie zijn deze mensen, welke kwaliteiten 
hebben ze en waar liggen kansen om talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. 
Er zijn talloze initiatieven uit het reguliere onderwijs, arrangementen door het bedrijfsleven en 
andere branche-gerichte acties. Nagenoeg zijn deze allemaal gericht op werken en leren. In dit 
verband wil ik er ook op wijzen dat ook aan de werkgeverszijde het college de juiste stappen heeft 
ondernomen en de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een goed en gedegen ondernemersklimaat in 
de stad. Overigens hiervoor werd de gemeente dit jaar nog beloond met de prijs MKB-vriendelijkste 
gemeente van Limburg.  
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Voorzitter, 
Het schort zeker niet aan mogelijkheden. En toch kunnen onze klanten kennelijk deze stap nog niet 
of in onvoldoende mate nemen. Net zoals op het gebied van gezondheid en vitaliteit zullen wij voor 
een trendbreuk moeten zorgen.  
Daarbij zal de uitvoering, naast haar rol om mensen arbeidsfit te maken, zich ook moeten verbinden 
met de andere  beleidsterreinen als positieve gezondheid, vitaliteit, armoede en schulden maar ook 
op gebieden van laaggeletterdheid en vrijwilligerswerk. 
Wij zijn voorstander van een aanpak die verder gaat dan de eerder ingezette koers. Een aanpak die 
laat zien dat we in Kerkrade blijven ontwikkelen. Een aanpak waarin onze mensen de kans krijgen om 
samen met hulp van andere partners (bedrijven, onderwijs en specialisten op het gebied van werk, 
inkomen en zorg) duurzaam, structureel aan het werk te gaan.  
Wij denken dat een mens-ontwikkel-bedrijf Kerkrade met spin-off in de regio een volgende logische 
stap zal zijn.  
 

Leefbaarheid en veiligheid 
 
Voorzitter, 
Voor de PvdA Kerkrade is een sociale stad ook een veilige stad. Waar we staan voor onze sociale 
voorzieningen, zijn en blijven er permanente taken voor onze gemeente om leefbaarheid en 
veiligheid te bewaken en na te streven. De aanvalsplannen die ontwikkeld worden in het kader van 
het Integrale Veiligheidsplan 2019-2022 zijn een hele goede start. 
  
Hoewel we beseffen dat we nooit 100% veiligheid kunnen garanderen, moeten we daar wel naar 
proberen te streven. Optimale leefbaarheid kan worden bereikt door het combineren van een aantal 
factoren. 
  
Laten we beginnen met open, groene wijken. Hoe minder leegstaande, verloederde panden en hoe 
minder brievenbuspanden, hoe prettiger de buurt wordt. Dat geldt al helemaal als je ervoor kunt 
zorgen dat op bepaalde plekken dit soort panden uit het straatbeeld kan verdwijnen 
Het zal een proces van ettelijke jaren worden om dit te bereiken, maar de gemeente zou er wel naar 
moeten streven om stapsgewijs dit soort panden te onteigenen en woningcorporaties te activeren 
ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, zeker in wijken waar veel particulier bezit 
dergelijke herstructureringen frustreert. In dit verband willen wij een motie indienen, waarin wij het 
college opdracht verstrekken om te onderzoeken of en op welke manier een 
verhuurdersvergunningenstelsel hierbij een oplossing kan bieden. 
  
Verkeersveilige wijken dragen ook bij aan een leefbare wijk. Elke ouder kent het moment dat diens 
kind alleen naar de basisschool loopt of alleen naar de middelbare school fietst. Altijd spannend, 
maar je bent er veel geruster op wanneer dat gebeurt in een wijk die niet bekend staat om 
verkeersonveilige plekken. 
Er zijn veel initiatieven denkbaar die hieraan bijdragen. De verlichting aan de zebrapaden is daar, 
zeker in donker weer, een voorbeeld van. In Kerkrade-West is dat recentelijk goed zichtbaar gemaakt 
door gebruik te maken van boven de weg hangende led-lampen die het zebrapad goed zichtbaar 
maken in het donker. Het lijkt ons zinvol dit vaker in Kerkraadse wijken in te gaan zetten. Goed voor 
de aandacht van de automobilist, goed voor de veiligheid van de voetganger. 
  
Aanpak van drugscriminaliteit blijft onmisbaar, ook in Kerkrade. Door signalen uit de wijk weten we 
dat toen het kabinet Rutte I mensen uit coffeeshops weerde die niet in Nederland woonden, de 
overlast in de wijk in rap tempo steeg. Diezelfde buurtbewoners geven aan dat die overlastgevende 
dealers niet meer zijn weggegaan. 



 

 - 4 - 

Het blijft, al helemaal bij een wietproef in Heerlen, harde noodzaak om enerzijds toegang tot de 
coffeeshop te blijven waarborgen, maar anderzijds het illegale circuit te blijven bestrijden. 
 
Verder maken we ons zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van lachgas. Het 
valt steeds meer burgers op dat de verkoop hiervan zich verspreidt van enkele evenementen naar de 
straat. We houden de ontwikkeling van het gebruik en de risico’s voor de volksgezondheid 
nauwlettend in de gaten, evenals de wettelijke mogelijkheden die de gemeente heeft om dit 
probleem aan te kunnen pakken en verwachten van het college diezelfde opstelling. 
Aanknopingspunten kunnen de gemeenten Amsterdam en Arnhem zijn. 
 

Milieu en Duurzaamheid 
 
Voorzitter,  
Mijn laatste thema gaat over klimaat, milieu, duurzaamheid. Dit zijn thema’s die vaker in positieve 
en negatieve zin in het nieuws komen. Die aandacht is naar ons oordeel meer dan terecht. Het gaat 
niet de goede kant op en wij allen, met de overheid voorop, hebben een taak om ook hier te zorgen 
voor een trendbreuk. Waar wij nu voor willen waarschuwen is dat wij in al die plannen rondom 
duurzaamheid niet moeten vergeten, dat het voor onze burgers betaalbaar blijft. Het liefst zien wij 
een win-win situatie.  
Zo’n win-win situatie is er namelijk bij het huidige zonnepanelenproject. De gebruikte systematiek 
van voorfinanciering en administratieve ‘ontzorging’, zorgt er voor dat ook burgers met een zeer 
smalle beurs hiervan gebruik kunnen maken.  
Wij weten ook dat het isoleren van je woning nog sneller rendeert dan de besparing van stroom via 
zonnepanelen. Daarom hebben wij eerder dit jaar een motie ingediend om te onderzoeken of de 
gehanteerde systematiek ook niet gebruikt kan worden bij andere energiebesparende c.q. isolerende 
maatregelen aan huis.  
 

Slotoverweging 
 
Voorzitter, tot slot. 
Ik heb het gehad over het forceren van een trendbreuk zowel bij gezondheid en vitaliteit als ook bij 
het weer aan het werk krijgen van mensen. Ook heb ik het gehad over de extra aandacht bij het 
vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoel in wijken en de aandacht voor mensen met een 
smalle beurs bij het bereiken van milieu en duurzaamheidsdoelstellingen.  
Stuk voor stuk belangrijke sociale thema’s voor de Partij van de Arbeid en waar wij samen nu echt 
meters willen maken. Er is nog genoeg te doen. 
 
Voorzitter, dank u wel. 
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