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GEVOLGD VANAF DE TRIBUNE


Roda in de raad: een bedrijf in twee helften 
In de raadsvergadering van november werd een belangrijke plek op de agenda 
ingeruimd voor Roda. De degradatie in het voorjaar had voor de club niet alleen 
sportieve gevolgen, maar zoals te verwachten was, ook financiële. Met als gevolg dat in 
het najaar de G7 (een groep ondernemers die bereid is voor Roda in de financiële bres 
springen) de gemeente onder druk zette en aangaf dat Roda de huur van acht ton niet 
meer kan opbrengen. Immers, bij een faillissement van de club blijft de gemeente met 
een leeg stadion plus een schuld van een slordige twintig miljoen euro zitten. Druk op de 
ketel! Maar het college stelde voor tegemoet te komen aan het verzoek van de club en 
legde het voor aan de raad. 

November, de eerste helft 

In de raadsvergadering stelden de vier 
coalitiepartijen zich ongemakkelijk te voelen met 
het voorstel, maar in hun betogen gaven ze om 
verschillende redenen aan toch te zwichten voor de 
druk: het CDA schermde met ‘emotie versus ratio’, 
de VVD bracht het ludieker onder de noemer 
‘Roda, los mer joa’, de PvdA misbruikte een 
enquête (waarin de meerderheid van de 
deelnemers aangeeft dat Roda niet gesteund dient 
te worden!) en de grootste partij Burgerbelangen had alleen een ‘naar gevoel in de 
maag’. Maar ze konden alle vier niet anders dan het collegevoorstel om de betaling van 
de helft van de huur ‘uit te stellen’, steunen. Na een vurig betoog van Carin Wevers (SP 
Kerkrade) stelde Lokaal Alternatief voor een beslissing over Roda uit te stellen en eerst 
de toelichting van de G7 af te wachten. De partijen gingen hiermee akkoord waardoor 
deze hete aardappel werd doorgespeeld naar de vergadering in de feestmaand. 

December, de tweede helft 

Begin december werpt de toelichting van de G7 geen nieuw licht op de zaak, of het zou 
de wens moeten zijn dat Roda in plaats van een uitgestelde huurbetaling liever een 
kwijtschelding ziet! In de raadsvergadering geven de coalitiepartijen aan dat er al 
genoeg gesproken is over Roda(!) en dat ze het collegevoorstel steunen. Ook 
oppositiepartij Lokaal Alternatief gaat nu akkoord, met als argument dat ze niet het risico 
willen lopen dat de gemeente straks met een onbruikbaar stadion blijft zitten plus een 
schuld van twintig miljoen. De oppositiepartijen Ons Kerkrade, Ouderenpartij Kerkrade 
en SP laten zich niet door Roda en de G7 chanteren. De SP geeft aan dat het voorstel 
sowieso slecht is geformuleerd, zo slecht dat het op meerdere manieren is uit te leggen, 
waardoor Roda van de gemeente carte blanche krijgt. Bovendien, zo stelt SP’er Carin 
Wevers in haar betoog, heeft Roda het afgelopen jaar een kleine twee miljoen aan 
mediagelden plus degradatievergoeding ontvangen, zodat de club  gemakkelijk aan de 
huurverplichting van acht ton kan voldoen.  
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Draaien 

Tijdens de vergadering dient Ons Kerkrade een motie in om door 
middel van een onderzoek de gevolgen van het structureel niet-
voldoen van de huur aan de gemeente in kaart te brengen. 
Burgerbelangen wijst deze motie resoluut af met het vage argument: 
‘Als de club niet betaalt hebben we een probleem en dat is duidelijk!’ 
Maar nadat de coalitiegenoot VVD wél het nut van een dergelijk 
onderzoek inziet, maakt Burgerbelangen plots gedwee een grote 
draai en stemt alsnog in met de motie van de oppositie! Vervolgens 
gaan alle partijen akkoord zodat het onderzoek er gaat komen.  

Op naar het nieuwe seizoen 

Het dossier Roda zal de gemeente ook het komende jaar waarschijnlijk nog veel hoofdbrekens bezorgen. Als we 
de lijn van het verleden doortrekken, dan is het niet moeilijk te voorspellen dat ook in de toekomst de club beslist 
nog eens bij de gemeente aan zal kloppen. De schuldenlast voor de gemeente als gevolg van een faillissement 
van de club is dermate hoog, dat de club op dezelfde manier kan blijven dreigen de stekker eruit te trekken. Zeker 
nu wederom gebleken is dat de meerderheid van de raad gevoelig is voor dit drukmiddel. 

Het is echter te hopen dat Roda de weg naar de hoogste divisie spoedig weet te vinden. Niet alleen vanwege de 
sportieve eer, maar zeker ook voor de financiële gezondheid van onze gemeente. 

GOLFBAANINITIATIEFNEMER SOCHACKI IN DE KRANT

‘Spandoeken hoeven nog niet weg! 

Het majeure project Rolduc: hoort daar een golfbaan bij? Naar onze mening niet! 
Vandaar dat we met enige zorg kennisnamen van een artikel dat medio december 
verscheen in dagblad De Limburger waarin de initiatiefnemers van de golfbaan 
aankondigden hernieuwd bezig te zijn met hun plan. De golfsportliefhebbers zijn volop 
aan de gang met de vereiste archeologische en ecologische onderzoeken. Na de zomer 
verwachten ze zich te kunnen melden bij de gemeente.  

Het ploeteren in stilte van de plannenmakers klinkt via het 
gesnoef van Sochacki nu luid en duidelijk. Voor de 
Werkgroep ‘Waarom Golfbaan Rolduc?’ alle reden om de 
spandoeken klaar te zetten. Met dit keer als doel het 
eeuwenoude complex Rolduc voor eens en altijd te 
vrijwaren van de waanzin van een golfbaan. SP-Kerkrade 
(initiatiefnemer van de werkgroep) volgt de ontwikkelingen 
met grote belangstelling en zal u via de nieuwsbrief op de 
hoogte blijven houden van alle activiteiten in en rondom Rolduc.
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Column: “Positief” 

‘SP’ers zijn altijd tegen en dat is negatief!’, zo luidt 
regelmatig het oordeel van mensen die zelf altijd 
positief zijn. Voor deze mensen geldt negatief als 
verkeerd en positief dus als goed. Maar negatief is 
niet hetzelfde als verkeerd. Neem bijvoorbeeld de 
opwarming van de aarde. Deze opwarming zorgt 
voor het smelten van ijs, waardoor de aarde 
geleidelijk aan donkerder van kleur wordt. Dit zorgt 
ervoor dat de planeet gemakkelijker warmte 
vasthoudt met als resultaat dat sneeuw en ijs nóg 
sneller zullen smelten. Elke actie wordt in dit 
voorbeeld gevolgd door eenzelfde reactie. Deze 
‘positieve’ terugkoppeling versterkt het effect 
telkens opnieuw. Een vicieuze cirkel dus, een 
verschijnsel met een ‘negatieve’ klank! 

Een tweede voorbeeld uit het verkeer: 
Goede wegen zorgen ervoor dat 
mensen meer auto gaan rijden, 
waardoor na enige tijd de wegen 
vol zullen raken. De ‘positieve’ 
oplossing voor dit probleem is 
het aanleggen van nieuwe wegen, 
met als versterkend effect dat er 
weer meer auto’s de weg op gaan. Meer wegen, 
meer auto’s, enzovoort. De ‘negatieve’ oplossing 
om deze cirkel te doorbreken is bijvoorbeeld het 
autorijden duurder maken, waardoor mensen 
eerder de fiets of de trein zullen nemen. 

Soms is het goed een positief plan te bedenken 
om de maatschappij te versterken, maar net zo 
vaak kan het nuttig zijn om ‘negatief’ in te grijpen 
om de samenleving weer op de juiste koers te 
zetten. Soms is ja goed, vaak is nee beter. De 
waarde van het negatieve oordeel is dus heel 
groot. En dat is een positieve vaststelling. 

Tijd voor 
Rechtvaardigheid. 
Op 15 september 2018 was het 10 jaar geleden 
dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet 
ging. Het bleek het begin van een gigantische 
crisis. U weet vast nog hoe het verliep. De bankiers 
hadden gegokt, de samenleving verloren. 10 jaar 
later is ons land er niet rechtvaardiger op 
geworden. 

Want is het rechtvaardig dat multinationals 
miljarden cadeau krijgen, terwijl agenten en leraren 
moeten vechten voor een beetje waardering? Is het 
rechtvaardig dat het eigen risico blijft stijgen, terwijl 
zorgverzekeraars miljarden reserves hebben? En is 
het rechtvaardig dat de grootste bedrijven ons land 
vervuilen en u de rekening daarvoor moet betalen? 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! En daarom startte 
Lilian Marijnissen op 15 september een nieuw 
initiatief. Een beweging voor iedereen die gelooft 
in rechtvaardigheid. Eentje die swingt, lacht, strijdt 
en inspireert. Van woede én van hoop.  De 
komende maanden zullen we hard gaan werken 
aan deze "beweging". We zullen spoedig aftrappen 
met een bijeenkomst in het kader van "Tijd voor 
Rechtvaardigheid". De uitnodigingen hiervoor 
zullen binnenkort verstuurd worden. 

SP wenst jullie allen en gezond, voorspoedig en 
een rechtvaardiger 2019 ! 
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Volg ons ook op:  

https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/  

of bezoek onze website: http://www.kerkrade.sp.nl  

heb je vragen, op- of aanmerkingen, suggesties etc. , stuur dan een e-mail naar: kerkrade@sp.nl  

‘Het is belangrijk dat we ons college niet vleugellam leggen’ 
Burgerbelangen-fractievoorzitter Geers in reactie op het voorstel om bij 
belangrijke financiële beslissingen (groter dan één ton) het college de 
raad vooraf te informeren. 
Voor de duidelijkheid: Burgerbelangen is de grootste partij in de raad 
en heeft drie wethouders in het college. 
___________________________________________________ 

‘Wij hebben ook vertrouwen dat dat best wel eens zou kunnen lukken’ 
Slotargument waarmee CDA-raadslid Boumans Roda steun verleent en instemt met het 
collegevoorstel de helft van de huur aan de gemeente uit te stellen. ‘Het zou immers best wel eens 
goed kunnen komen met Roda!?’ Wie vertrouwt, wordt zalig! 
____________________________________________________ 

‘Dat je zegt van... op het moment dat’ 
Wethouder Bejas in antwoord op de SP-vraag met wie hij het Roda-contract gaat afsluiten: Iemand 
van de G7, Korotaev, een willekeurige passant of toch de voorzitter van de club. 
Stopwoordjes gebruiken, iedereen doet het weleens. Maar de wethouder van financiën spant de 
kroon. Meestal gebruikt hij ‘op het moment dat...’of ‘dat je zegt van...’ Als hij beide in één zin 
 gebruikt, dan heeft hij tijd nodig om na te denken. Bejas had het dan ook zéér moeilijk in de raad!? 
______________________________________________________ 

Uitgesproken

Opmerkelijk: Tijdens de laatste 
raadsvergadering vergist 
burgemeester Som zich tot drie 
keer toe als hij de SP-
raadsleden het woord geeft. 
‘Eerst mens, dan pas man of vrouw’ 

‘Meneer 
Wevers.’ ‘Meneer 

Laumann.’ ‘Mevrouw Piefer... 
Nou heb ik ze allemaal gehad, 

geloof ik!’ 
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