Algemene Beschouwingen 2020

Voorzitter, leden van de raad en college en mensen op de publieke tribune en thuis aan de
pc,
er zijn in Kerkrade – zeker voor de grote groep oudere inwoners – zaken verbeterd. Het
centrum is weer wat leefbaarder, de HUB wordt goed bezocht, onze toeristische attracties
lopen goed en wie daar voor open staat vindt een ruim aanbod voor het besteden van de
vrije tijd. Dank aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen. Als voormalige coalitiepartij
hebben wij daaraan ook nog ons steentje bijgedragen.

Maar ons aller streven om Kerkrade nog “beleefbaarder” te maken wordt helaas ondermijnd
door een aantal tendensen, die iedereen, die oog heeft voor de omgeving, niet kunnen
ontgaan. Laat ik er enkele noemen:

Als eerste zorgelijke ontwikkeling noem ik de drugscriminaliteit. Door de ligging van
Kerkrade aan de grens met Duitsland heeft onze gemeente extreem veel overlast van
drugskoeriers uit voornamelijk het westen van ons land en de klanten uit Duitsland. Als deze
drugskoeriers door burgers aangesproken worden leidt dit vaak tot scheldpartijen en
worden de mensen bedreigd. Vooral oudere burgers durven ’s-avonds hun huis niet meer
uit.
En als de politie-inzet zich concentreert op een bepaalde wijk dan verplaatst de handel zich
naar een andere wijk waardoor het opsporingsapparaat steeds achter de feiten aan loopt.
Recent is in onze gemeente het op een na grootste drugslab van Nederland ontdekt.
Voorzitter, dat is geen reclame voor onze stad! De vraag die opkomt is of wij over voldoende
middelen en mankracht beschikken en of onze aanpak, mede daardoor, wel doeltreffend is?
Ik wil op deze plaats heel duidelijk aangeven dat dit betoog niet gericht is tegen onze
portefeuillehouder en ook niet tegen onze politieambtenaren die allemaal hun uiterste best

doen om zoveel mogelijk zaken aan te pakken, maar het is kennelijk dweilen met de kraan
open.
Het wordt steeds moeilijker om op deze wantoestanden greep te krijgen.
Voorzitter, dit is min of meer een hartenkreet om zowel in Den Haag als ook bij onze buren,
de Kreis Aachen of het Bundesland Nord Rhein Westfalen, nogmaals aandacht te vragen
voor deze situatie en bedenk dat als wij hier als decentrale overheid niet samen met de
centrale overheid en onze buren in Duitsland een vuist maken, wij als Kerkrade een verloren
strijd leveren en onze prachtige stad, ondanks een nieuw centrum en Center Court, een stad
wordt waar het nooit meer fijn en veilig wonen zal zijn.
Een tweede punt is de ergerlijke vervuiling van gebouwen, openbare plekken en de
Buitenring door graffiti. Deze “spuitbusterreur” neemt onacceptabele vormen aan. Wij
pleiten voor een intensiever handhavingsbeleid. Waar dit binnen de bevoegdheid van de
gemeentelijke overheid ligt moet strenger gestraft worden en dient de vervuiler op te
draaien voor de schoonmaakkosten.
Hetzelfde geldt voor het illegaal dumpen van afval in het buitengebied. Snel opruimen is
geboden maar mag geen stimulans zijn voor burgers om nog meer illegaal te storten. Spreek
mensen meer en strenger aan op huftergedrag.
Waar de Ouderenpartij ook aandacht voor vraagt zijn de cijfers over het jaar 2018 wat
betreft het aantal verwijzingen naar bureau Halt, geweldsmisdrijven en vernielingen en
beschadigingen in de openbare ruimte. Deze cijfers wijken in negatieve zin in grote mate af
van de Limburgse maar ook landelijke cijfers en de Ouderenpartij vraagt hier extra geld en
mankracht voor in te zetten. Uit het overzicht ‘Wat mag het kosten’ blijkt dat hiervoor geen
extra gelden beschikbaar gesteld worden maar dat zou in onze optiek wel moeten
gebeuren.

Ik gaf al aan dat er – zeker in het centrum – vooruitgang is geboekt. Daar moeten niet alleen
de burgers maar ook de middenstanders van kunnen profiteren. Helaas heeft een
meerderheid in dit huis besloten om het parkeerbeleid drastisch te wijzigen. Voor de
Ouderenpartij een volstrekt onbegrijpelijke maatregel.
Tijdens de bouw van het centrum hadden we een door bijna iedereen die Kerkrade bezocht,
geroemd parkeerbeleid. Twee uur gratis en de uren daarna kostten één euro.
Omdat in de ogen van het college er geen uniform en duidelijk parkeerbeleid was en er extra
parkeerinkomsten moesten komen is dat parkeerbeleid helaas verlaten en werd een hoger
tarief ingevoerd. Maar dat was nog niet alles voorzitter. Met de parkeercamera’s werd van
het ene naar het andere terrein geschoven en weer terg. De parkeerautomaten voldeden
plotsklaps niet meer, de blauwe zones werden vervangen door parkeerautomaten en

vergunninghouders moesten van het ene op het andere moment 2,5 maal zoveel voor hun
parkeervergunning betalen. Allemaal maatregelen waarvan de Ouderenpartij van oordeel is
dat zowel het college als ook een meerderheid van deze raad zich onvoldoende rekenschap
gaf wat dit voor de leefbaarheid van de stad en de ondernemers betekent. En werd de
uiteindelijke doelstelling wel gehaald? Werd het parkeerbeleid duidelijker? Integendeel
voorzitter. Mensen kunnen er vaak geen touw aan vast knopen.
Even een klein voorbeeld. Heeft u, voorzitter, tijdens de stoffenmanifestatie ook niet onze
gasten uit Duitsland meewarig naar de parkeerautomaat op het Atriumterrein zien kijken?
Ze begrijpen totaal niets van onze achteraf parkeerautomaten. En als je als grensgemeente
parkeerapparatuur aankoopt waarbij de burgers meerdere handelingen moeten verrichten
dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om onze gasten uit het buitenland een taalkeuze voor
te leggen zoals bij veel pinautomaten gebruikelijk is. Nee voorzitter, dit zijn zaken die ten
koste gaan van de aantrekkelijkheid van onze stad en daar hebben onze ondernemers heel
veel last van.
De ondernemers, die 5 jaar geleden via een manifestatie op de markt nog om een milder
parkeerbeleid smeekten, hebben weer het nakijken. De Ouderenpartij roept het college op
om het nieuwe parkeerregime te heroverwegen want dat voldoet in onze ogen absoluut
niet.
Op deze plaats wil ik verder niet onvermeld laten dat de Basisset beleidsindicatoren op
pagina 44 van de begroting, het gaat over het Sociaal Domein, duidelijk een bevestiging
vormt van hetgeen onder andere de Ouderenpartij bij de behandeling van Center Court in de
commissie en raad heeft aangegeven. Je kunt gezondheid van onze burgers niet los zien van
de economische situatie waarin een gezin verkeert.
De cijfers spreken voor zichzelf. Kerkrade heeft bijna twee maal zoveel kinderen in
uitkeringsgezinnen dan in de rest van Nederland. Ook heeft Kerkrade bijna twee maal zoveel
werkloze jongeren dan in de rest van Nederland. Er staan nog een aantal zorgwekkende
indicatoren in dit overzicht maar wij zouden het college willen vragen om tijdens de bouw
van Center Court en het ontwikkelen en uitrollen van de programmalijnen serieus te kijken
of we als decentrale overheid iets aan die achterstandspositie van onze jongeren kunnen
doen want daar valt de grootste winst te behalen.
Voorzitter, nu ten aanzien van de begroting zelf.
De begroting 2020 laat zien dat Kerkrade – in vergelijking met 2019 € 10 mln meer schuld
heeft, van 113 naar € 123,5 miljoen. Uit het antwoord op vragen van de Ouderenpartij om
een overzicht van alle geldleningen is gebleken dat het bedrag van € 123,5 mln de vaste, dus
langlopende geldleningen betreft en dat er daarnaast nog vlottende, kortlopende leningen
bestaan die op 9 oktober € 2,6 mln bedroegen. De totale schuldenpositie bedraagt derhalve
circa € 126 mln.
De solvabiliteit daalt van 11 naar 9 %. De Ouderenpartij vindt deze ontwikkeling zorgelijk.
En uiteraard voorzitter zegt dit niet alles over de financiële situatie van de gemeente maar
het is wel een duidelijke aanwijzing dat de situatie op zijn minst als niet florissant dient te
worden aangemerkt.

Wethouder Bejas heeft de leden van de Ouderenpartij uitleg over de financiële positie
gegeven, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Ondanks de uitleg van de wethouder dat
de gemeente voldoende middelen heeft om de leningen terug te betalen heerst er toch
scepsis. De gemeente moet jaarlijks ruim € 10 mln op de leningen aflossen en de rente
bedraagt op jaarbasis ruim € 2,6 mln.
Ook als de gemeente de leningen terug kan betalen dan nog wordt de financiële ruimte om
extra dingen te ontwikkelen steeds kleiner en dat acht de Ouderenpartij geen goede
ontwikkeling. Verder constateert de Ouderenpartij dat de begroting ook dit jaar weer
beleidsarm is. Dat is jammer. Uiteraard concentreert zich op dit moment bijna alle aandacht
op Center Court maar er is ook leven na de besluitvorming en realisatie van Center Court en
over nieuwe ideeën en initiatieven voor de toekomst hoor ik niemand.
Tenslotte wil ik In dit verband ook nog enkele financiële risico’s benoemen.
Allereerst Roda. Gisteren konden we in de krant lezen dat de heren Hogenelst en Koster
samen met een drietal lokale ondernemers de aandelen van de heer Schrouff over nemen.
Er is kennelijk een mondeling akkoord dat nog schriftelijk moet worden uitgewerkt. De
Ouderenpartij hoopt van harte dat daarmee de huidige bestuurlijke en financiële malaise
achter de rug is en dat een faillissement niet meer aan de orde is. Want mocht het tot een
faillissement komen dan zijn de gevolgen in financiële zin voor de gemeente Kerkrade enorm
en de Ouderenpartij maakt zich, gezien de grote schuldenlast die de gemeente op dit
moment al heeft, grote zorgen of de gemeente een dergelijke tegenvaller er nog wel bij kan
hebben.
Uiteraard hoopt de Ouderenpartij dat de club met de komst van de nieuwe investeerders in
rustiger vaarwater komt en tot in lengte van jaren voort kan blijven bestaan.
Wat de Ouderenpartij ook zorgen baart is de realisatie en exploitatie van Center Court.
De bouw van Center Court gaat € 42,5 mln kosten. Zoals zo vaak gebeurt, en mensen die
ervaring hebben met aanbestedingen zullen dit ongetwijfeld bevestigen, gaat een dergelijk
groot project vaak veel meer kosten dan geraamd. Het gaat dan vaak over een te laag
ingeschatte post ‘onvoorzien’ of de in de bouwwereld bekende kreet ‘meerwerk’. Ook al zijn
de bestekken en de contracten nog zo goed op papier gezet, het lijkt vaak onvermijdelijk dat
het project duurder uit gaat vallen. En voorzitter, wat gaan we doen als het project
onverhoopt fors duurder wordt? De gemeente zal hier in de ramingen toch echt rekening
mee moeten houden.
Ook over de exploitatie maken we ons zorgen. Wat gaat de gemeente doen als de exploitant
aangeeft dat hij het financieel niet redt? Dan zal er mogelijk extra geld naar Center Court
moeten vloeien, geld dat de gemeente niet heeft.
Tenslotte baren de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en in het bijzonder de Jeugdzorg
de Ouderenpartij zorgen. Er zijn al goede acties uitgezet om meer grip op de uitgaven te
krijgen en dat is een prima zaak maar het lijkt ons toch aangebracht onze zorgen richting rijk
te blijven uiten.
Voorzitter, tot zover in eerste instantie.

