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Motie ex artikel 34 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Kerkrade 
                     
Datum: 28-11 -2018 
Aan :  gemeenteraad 
Via : voorzitter gemeenteraad 
Onderwerp: RTCG gelden 
 
Geachte voorzitter, 
Hierbij treft u namens de fractie SP een motie aan inzake afschaffing RTCG 
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering van 28 november 
2018 

De raad van de gemeente Kerkrade 

Constaterende dat; 

- Kerkrade moet bezuinigen en daarom is besloten om de tegemoetkoming voor chronisch 
zieken en gehandicapten (WTCG, nu RTCG gelden) van € 125,- per jaar al in 2018 met 
onmiddellijke ingang af te schaffen. 

- Hierdoor in Kerkrade ± 6.700 inwoners worden getroffen.  

- Er nog nooit zo veel protest tegen een maatregel van de gemeente is geweest als bij deze 
bezuiniging. 

 

Overwegende dat; 

- De gemeente Kerkrade dit jaar en volgende jaren nog steeds ruim € 800.000,- van de 
overheid hiervoor krijgt. 

- De Staatssecretaris bij dit bedrag het dringende advies heeft gegeven om dit geld aan deze 
doelgroep te besteden.  

- De gemeente Kerkrade EUR 1,4 miljoen uit de zgn. “stroppenpot Sociaal Domein” heeft 
ontvangen. 

 

Spreekt uit; 

- Dat Kerkrade van de overheid voldoende middelen krijgt om deze tegemoetkoming te 
blijven betalen. 

- Dat Kerkrade het geld dat men hiervoor van de overheid krijgt, toe laat komen aan de 
doelgroep, waarvoor het geld is bedoeld. 

- Dat de verordening WTCG middels een nieuw op te stellen raadsbesluit weer door de raad 
hersteld wordt, waardoor het weer mogelijk is om de RTCG gelden uit te keren. 

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders; 

- om deze gelden in 2018 en volgende jaren weer uit te betalen aan de doelgroep chronisch 
zieken en gehandicapten. 

 
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering  
28 november 2018 en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens SP Kerkrade 
Marianne Laumann, fractievoorzitter 


