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Motie ex artikel 34 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente 
Kerkrade 
                     
Datum: 28 november 2018 
Aan : gemeenteraad 
Via : voorzitter gemeenteraad 
 
Onderwerp:  ontwerpbesluit van het college betreffende de beleidsvoornemens in de 

Najaarsnota 2018 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij treft u namens de fractie SP een motie aan inzake ontwerpbesluit van het college 
betreffende de beleidsvoornemens in de Najaarsnota 2018 
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering van 28 
november 2018. 
 

De raad van de gemeente Kerkrade 

Constaterende dat; 

- In de najaarsnota nieuwe beleidsplannen zijn verwerkt, waaronder het rapport Grip 
op de Toekomst.  

- Deze in de najaarsnota opgenomen beleidsplannen niet zijn besproken in de 
commissies/raad en geen aanpassing betreffen van de begroting 2018. 

- Deze nieuwe beleidsplannen bezuinigingsmaatregelen betreffen die betrekking 
hebben op nieuw beleid in 2019 en derhalve niet in de NJN 2018 behandeld dienen 
te worden. 

 

Overwegende dat; 

1. Deze nieuwe beleidsplannen bezuinigingen betreffen die de burgers van Kerkrade 
zwaar raken. 

2. De raad zich eerst dient uit te spreken over de gekozen bezuinigingsmaatregelen en 
de wenselijkheid hiervan. 

3. De raad de mogelijkheid dient te hebben het debat hierover te voeren en eventueel 
met andere bezuinigingsmaatregelen te komen 

4. De najaarsnota niet bedoeld is om nieuw beleid te agenderen. 
 

 

Spreekt uit; 

 
- Te handelen conform de regels van de Planning en Control cyclus inzake het 

opstellen en bespreken van de najaarsnota.  
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Verzoekt het college van burgemeester en wethouders; 

 De bezuinigingsplannen die gebaseerd zijn op het rapport Grip op de toekomst uit 
de najaarsnota te halen en deze eerst ter bespreking in de commissie en ter 
besluitvorming aan de raad voor te leggen.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering  
dd 28 november en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Namens SP Kerkrade, 
 
Marianne Laumann,    Jos Piefer   Carin Wevers 
fractievoorzitter SP Kerkrade  raadslid SP Kerkrade  raadslid SP Kerkrade 
 


