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Algemene Beschouwingen Ouderenpartij Kerkrade 2021
Voorzitter, geachte raadsleden, collegeleden en inwoners van Kerkrade,
Na mijn korte inleiding, die ik ‘Andere tijden’ heb genoemd, wil ik de volgende onderwerpen
aan de orde stellen:
- Onderwijs

- De Gezonde Basisschool van de Toekomst
- De schuldenpositie van de gemeente
- Ouderen

- Wonen in Kerkrade
Andere tijden

Ineens hebben we een nieuwe werkelijkheid: een samenleving op afstand. Zoveel mogelijk
thuisblijven, niet meer bij je dierbaren op bezoek, niet even een pilsje pakken.

Boodschappen doen met een ontsmet karretje of met argusogen kijken naar iemand die

hoest. Helaas zijn er ook in onze gemeente mensen ziek geworden en overleden aan Corona.
Verschrikkelijk.

Maar er gebeuren ook mooie dingen. Dan wordt duidelijk hoe groot de gemeenschapszin is
in onze stad. Er komen veel initiatieven van de grond en van alle kanten wordt hulp

aangeboden voor diegenen die dat nodig hebben. In deze coronatijd letten we als het even

kan op onze buren of stadgenoten die alleen zijn of die de behoefte voelen aan een gesprek.
Ondernemers worden hard getroffen. Waar je eerst een goedlopende zaak had, zie je zo de
omzet kelderen. Maar ook hier worden creatieve oplossingen bedacht: er worden
bezorgdiensten opgezet en afhaalmaaltijden bereid.

Onze ondernemers hebben het moeilijk en daarom doet de Ouderenpartij hier de oproep:

“Houd de stad vitaal en koop lokaal”. Lokaal kopen stimuleert de lokale economie, zorgt voor
lokale werkgelegenheid zodat winkels open kunnen blijven en de stad leefbaar blijft.
Onderwijs

Voorzitter, zolang de Ouderenpartij in de Kerkraadse gemeenteraad vertegenwoordigd is
heeft ze er elk jaar tijdens de Algemene Beschouwingen op gehamerd dat het een heel
slechte zaak voor Kerkrade is dat Kerkrade, op het VMBO na, geen enkele vorm van
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voortgezet onderwijs binnen onze gemeentegrenzen meer heeft. Dat klemt te meer omdat

het opleidingsniveau van onze bevolking tot het laagste van Nederland behoort met daaraan

gekoppeld het laagst inkomen per hoofd van de bevolking van heel Nederland en een relatief
hoog percentage jeugdwerkeloosheid.

Maar er is meer voorzitter. Niet alleen het lage opleidingsniveau, het lage inkomen en de
hoge jeugdwerkeloosheid baren de Ouderenpartij al jaren zorgen. Wat de Ouderenpartij

verder constateert is dat de kinderen die hun voorgezet onderwijs in Heerlen of Landgraaf
volgen, hun binding met Kerkrade verliezen. Hierdoor nemen ze ook eerder definitief

afscheid van Kerkrade, met alle economische en demografische gevolgen van dien. We
moeten voorkomen dat Kerkrade het bejaardenhuis van Parkstad wordt.

De oproep van de Ouderenpartij is: Bouw Kerkrade 2.0 op een basis van volledig en goed
onderwijs.

Bij het opruimen van de zolder kreeg ik onlangs het boekje St. Antonius Doctorcollege 1946
– 1986 in handen. Het boekje werd destijds uitgebracht ter gelegenheid van het 40 jarig

bestaan. In dit boekje laat de nieuw benoemde rector Reg van Loo in zijn bedrage genaamd
“Met het oog op de toekomst!” het volgende optekenen: “De instandhouding van gedegen
onderwijs is pure noodzaak. De samenleving die de zorg hiervoor veronachtzaamt komt

zichzelf op een gegeven ogenblijk tegen.” Een veelzeggende uitspraak, zeker als men daarbij
bedenkt hoe het uiteindelijk met het St. Antonius Doctorcollege is afgelopen en hoe het
thans met het opleidingsniveau van de gemiddelde Kerkradenaar is gesteld!

Voorzitter, de Ouderenpartij heeft er jaren op gehamerd dat deze situatie moet veranderen

en we zijn zeer verheugd dat de raad unaniem een motie heeft aangenomen inhoudende de

opdracht aan het college om voortgezet onderwijs weer terug naar Kerkrade te halen. Dat is
echter geen gemakkelijke opgave maar de Ouderenpartij is blij dat zich recent een tweetal
initiatiefnemers bij de gemeente gemeld heeft dat een plan gepresenteerd heeft dat

uiteindelijk moet leiden tot het stichten van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in
Kerkrade: het Martin Buber.

Tenslotte nog een laatste opmerking aangaande het voortgezet onderwijs in Kerkrade. Een
niet onbelangrijk aspect van goed onderwijs is het feit dat mensen die goed onderwijs

genoten hebben minder afhankelijk worden van sociale uitkeringen. In de begroting 2021
wordt ongeveer een derde gedeelte van de totale begroting opgesoupeerd door

inkomensregelingen en participatie. In vergelijking tot andere gemeenten is dit een relatief
groot deel van de begroting. Het zou een goed streven zijn om van dit een derde gedeelte

bijvoorbeeld een vierde gedeelte te maken. Dan zijn we als lokale overheid goed bezig om

mensen minder afhankelijk van sociale uitkeringen te maken met het bijkomend effect dat
deze mensen meer zelfvertrouwen krijgen en zich een meer gewaardeerd lid van onze

samenleving gaan voelen. Allemaal positieve effecten die het gevolg zijn van goed onderwijs
in onze stad.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Voorzitter, recent hebben we als raad een uitgebreide verdiepingssessie rond het thema Vie
gehad. Een van de punten die aan de orde kwam is het experiment rond het thema “De
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Gezonde Basisschool van de Toekomst”. Het concept slaat duidelijk aan en de resultaten zijn
meer dan bemoedigend.

De Ouderenpartij vraagt zich af of het niet mogelijk is dat zo veel mogelijk Kerkraadse
basisscholen aan het experiment deel gaan nemen. Als de Kerkraadse politiek heeft

uitgesproken dat onze bevolking gezonder en vitaler moet worden dan zou het toch een

prima zaak zijn als er in de nabije toekomst gestart wordt met het betrekken van zo veel

mogelijk basisscholen en dus zo veel mogelijk leerlingen bij dit project. Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen om onze kleine burgers gezonder en vitaler te maken.

Om dit te kunnen realiseren heeft de Ouderenpartij een motie opgesteld die ik, met uw
goedvinden, nu voor ga lezen.

Motie ex artikel 33 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Kerkrade
Datum : 12-november-2020
Aan : gemeenteraad
Via : voorzitter gemeenteraad
Onderwerp: Deelname van zoveel mogelijk Kerkraadse scholen aan het project ‘De Gezonde
Basisschool van de Toekomst’

Geachte voorzitter,
Hierbij treft u namens de fractie van de Ouderenpartij Kerkrade een motie aan inzake deelname van
zoveel mogelijk Kerkraadse scholen aan het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Wij
verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020.

De raad van de gemeente Kerkrade

Constaterende dat:
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- er bij de Kerkraadse jeugd inzake gezondheid en vitaliteit nog de nodige slagen te maken zijn;
- de resultaten van de basisscholen die hebben deelgenomen aan de pilot van het project meer dan
bemoedigend zijn;
Onderstaand de resultaten uit het onderzoek van de universiteit Maastricht:
- de leerlingen zijn vitaler;
- gunstige effecten op het voeding- en beweeggedrag en gewicht van kinderen;
- kinderen gedragen zich socialer;
- er komt minder pestgedrag voor;
- kinderen en ouders zijn over het algemeen tevreden en er is meer betrokkenheid vanuit de wijk.

Overwegende dat:
- de bevolking van Zuid-Limburg en specifiek Kerkrade minder gezond en vitaal is dan die in de rest
van Nederland;
- Kerkrade bezig is een trendbreuk te bewerkstelligen door de realisatie van Vie, Leven in Beweging;
- men niet vroeg genoeg kan beginnen om onze jeugd gezonder en vitaler te maken;
- een deelname van Kerkraadse scholen aan het project naadloos aansluit bij de doelstellingen van
Vie, Leven in Beweging’ en dit uitgangspunt al is opgenomen in de begroting 2021, p. 47;
- het laten deelnemen van Kerkraadse scholen aan het project “De Gezonde Basisschool van de
Toekomst’ er voor zal zorgen dat onze jeugd gezonder wordt wat op de langere termijn zal zorgen
voor minder ziektekosten in de meest brede zin.

Spreekt uit:
- dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden, ook al moet de gemeente Kerkrade hiervoor
financiële middelen ter beschikking stellen, om zo veel mogelijk Kerkraadse scholen aan het project
‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ deel te laten nemen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- in overleg met de onderwijsstichting Movare, vertegenwoordigers van de ouders en leerkrachten
en de Provincie Limburg de mogelijkheden te onderzoeken om zoveel mogelijk Kerkraadse scholen
aan het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ deel te laten nemen met het uiteindelijke
doel de uitgangspunten van het project permanent op de deelnemende scholen in te voeren;
- bij de uitwerking van de programmalijnen van Vie, Leven in Beweging, voorzien ter besluitvorming
in de raad van januari 2021, dit als programmaonderdeel op te nemen;
- de raad drie maandelijks te informeren over de voortgang van het onderzoek;
- op basis van het onderzoek gemotiveerd aan de raad kenbaar te maken welke mogelijkheden er zijn
en hiertoe een voorstel voor te leggen inclusief financiële onderbouwing.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering d.d. 12-11-2020
en gaat over tot de orde van de dag.

namens de Ouderenpartij Kerkrade
Jo Paas
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fractievoorzitter
Schuldenpositie

Uit de begroting 2017 blijkt dat het vreemd vermogen lang, dat zijn leningen met een

langere looptijd dan één jaar, bijna 84 miljoen euro bedroeg. Het vreemd vermogen lang in
de begroting van 2021bedraagt bijna 146 miljoen euro. Daarmee is de schuldenpositie van
de gemeente in de afgelopen vier jaar met 62 miljoen euro verslechterd! Graag zag de

Ouderenpartij een overzicht waaruit duidelijk valt af te leiden wanneer welk bedrag en met

welk doel geleend werd. De Ouderenpartij maakt zich ernstig zorgen over de schuldenpositie
van de gemeente. Weliswaar kost het lenen van geld zo goed als niets, aldus de wethouder,
maar het geld zal toch op enig moment terugbetaald moeten worden. En als de terug te

betalen leningen zo hoog zijn dat de daaruit voortvloeiende aflossingen zo goed als geen

ruimte meer laten voor nieuw beleid of nieuwe investeringen dan is dat een bijzonder slechte
zaak want dan wordt de Kerkraadse politiek als het ware vleugellam.

Overigens staat in het door het college verstrekt overzicht van de opgenomen langlopende

geldleningen per 1 januari 2021 een bedrag van € 131.486.000 in plaats van de 146 miljoen
uit de begroting. De vraag is hoe dat nu kan.

Kortom voorzitter, de schuldenpositie van de gemeente wordt met het jaar slechter en dat
baart de Ouderenpartij grote zorgen.

In dit kader wil de Ouderenpartij nog opmerken dat ons signalen bereikt hebben dat

Kerkrade, net als diverse andere gemeenten van de grootte van Kerkrade, in de nabije

toekomst wellicht van de centrale overheid een lagere algemene uitkering kan verwachten.

Als dat gebeurt en de algemene uitkering valt beduidend lager uit dan verwacht en begroot,
dan zou dit weleens catastrofale gevolgen voor het gemeentelijk huishoudboekje kunnen
hebben. Wij als Ouderenpartij Kerkrade houden ons hart vast.
Ouderen

Het is al vaak gezegd: 60% van onze inwoners is ouder dan 50 en dat is een hele grote

groep. Nu de hele wereld kampt met de Corona pandemie en de gevolgen die de door de
overheid opgelegde beperkingen voor ons allen heeft vraagt de Ouderenpartij extra

aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid in het bijzonder onder onze senioren. Er

lopen al projecten om eenzaamheid te voorkomen maar de huidige situatie vraagt om extra
maatregelen om eenzaamheid zo vroeg mogelijk te signaleren en hier actie op te
ondernemen.

Wonen in Kerkrade

Op dit moment constateert de Ouderenpartij een mismatch tussen vraag en aanbod naar
woningen/appartementen in Kerkrade.

Er bestaat een heel grote behoefte aan woningen en/of appartementen voor senioren. De
Babyboomers zijn voornemens hun huidige huis te verkopen en gaan op zoek naar een

levensloopbestendig huis of een geschikt appartement maar beide typen woningen zijn in
Kerkrade onvoldoende voorhanden. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de

babyboomers noodgedwongen veel te lang in hun huidige huis moeten blijven wonen

waardoor er van de vereiste doorstroom op de woningmarkt te weinig sprake is. En dat,
voorzitter, is een slechte ontwikkeling.
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Na enig speurwerk naar hetgeen thans in veel gemeenten gebouwd wordt komt men tot de
conclusie dat het accent voornamelijk ligt op woningbouw in de sociale huursector. Maar

helaas gaan gemeenten dan voorbij aan de vraag van de markt naar onder andere senioren

woningen, huurwoningen in de midden sector en woningen voor bijzondere doelgroepen. Bij
die laatste groep denken we aan internationale werknemers en kwetsbare inwoners.
(statushouders en mensen met een beperking)

Het college zou er verder in onze optiek goed aan doen om op korte termijn de

woningbehoefte in de gemeente te inventariseren en naar de uitkomsten van dat onderzoek,
wat te bouwen woningen/appartementen betreft, te handelen. Mogelijk kan dit op Parkstad
niveau maar dit mag dan geen twee of drie jaar gaan duren: snelheid van handelen is
geboden!

Een ander punt van zorg van de Ouderenpartij is de geringe aandacht voor de leegstaande
winkelpanden in de wijken. Ik doel hier niet op het centrum van onze stad maar meer op

bijvoorbeeld de St. Pieterstraat, de Bleijerheiderstraat en de Akerstraat in West. Leegstaande
winkels zorgen voor een negatief straatbeeld en leiden tot verloedering van de wijk en

dragen niet bij aan het veiligheidsgevoel bij onze burgers. Het zou een prima ontwikkeling
zijn als winkelruimtes voor wonen geschikt gemaakt zouden worden, eventueel met

aanpassing van de buitenkant van het pand. Uiteraard is het niet de bedoeling om de
winkelpanden op te splitsen in appartementen. Het is de bedoeling dat gewezen

ondernemers, die nu op de eerste en tweede verdieping wonen, ook van de begane grond als
woonruimte gebruik kunnen maken. Op deze manier levert de gemeente een positieve

bijdrage aan het leefbaarder maken van de wijken en daar is niets mis mee. Integendeel, dat
is zelfs toe te juichen.

Voorzitter, tot zover in eerste termijn.

