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Semantische discussie versus andere visie 
FRISSE WIND IN KERKRAADSE RAADSZAAL


De burgemeester kijkt op als de Carin Wevers 
namens de SP-fractie vasthoudend de procedure 
aan de orde stelt. Hij ziet om zich heen en ziet dat 
het goed is. Hij krijgt immers volop steun van de 
andere fracties die geen heil zien in het voorstel 
van de SP om agendapunt 7.1 te verschuiven naar 
de volgende vergadering. Inhoud en bemensing 
zijn welonderscheiden, stelt de voorzitter van de 
vergadering vast. Instemmende reacties van alle 
andere fracties. Procedureel klopt het niet, maar 
zesentwintig raadsleden hebben daar geen 
boodschap aan. 

Niet zeuren 
Het lijkt een detail, maar het kan wel een 
belangrijke kwestie worden. Het gaat over het voor 
vier jaar benoemen van de leden van de zittende 
bezwaarschriften- en klachtencommissie. De SP 
stelt voor de jaarverslagen en het evaluatierapport 
van deze commissie af te wachten, deze te 
beoordelen, te bespreken en goed te keuren 
alvorens deze mensen te herbenoemen. Keurig 
conform de gangbare en vastgestelde procedure. 
De burgemeester ziet het anders. Het gaat om de 
benoeming van mensen en niet om de inhoud, zo 
stelt hij. ‘Instemming met de benoeming nu 
betekent vier jaar doorgaan en dat is niet 
verstandig als er niet eerst discussie over het 
functioneren van de commissie is geweest’, zo 
repliceert Wevers. Maar de andere fracties willen 
niet discussiëren en hebben geen moeite met het 
niet zuiver volgen van de procedure. Niet zeuren, 
opschieten met de vergadering! Het tekent de 
sfeer in de raad. 

Jeugdzorg 
Pittig wordt het als er gesproken wordt over de 
jeugdzorg. Er ligt een kaderstuk voor getiteld 
‘meer grip op de jeugdhulp’. De partijen gaan 
akkoord met het stuk, hebben wel op detail wat 
vragen en suggesties. De SP heeft problemen met 
de formulering van de doelstellingen. Het eerste 
doel van de jeugdwet is niet om alles efficiënter te 
laten verlopen (zoals de kadernota stelt), maar het 
eerste doel is goede jeugdzorg. Voor de SP 
moeten doelen en middelen niet verward worden 
en staat goede jeugdzorg op de eerste plaats. 
Efficiënt werken kan daarnaast een tweede doel 
zijn. Carin Wevers analyseert het voorliggende 
document verder en stelt dat het gebruik van 
woorden als ‘streng’ en ‘rechtvaardig’ suggereert 
dat mensen hulp en zorg lichtzinnig consumeren. 
Een neoliberale kijk op de materie die efficiënt 
werken en  bezuinigen belangrijker vindt dan het 
bieden van zorg aan mensen die hulp nodig 
hebben. Het bieden van gelijke kansen aan 
jongeren waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft. 
De andere partijen luisteren naar een botsing van 
twee uiteenlopende visies. In de beantwoording 
blijft de wethouder bij zijn nota, zich verzekerd 
wetend van de meerderheid van de raad. 
Inhoudelijk reageert niemand op de visie van de 
SP, sterker nog, de PvdA-woordvoerder stelt dat er 
alleen maar sprake is van een semantische 
discussie. ‘Het gaat hier niet om betekenis van taal, 
maar om een verschil van visie’, antwoordt Wevers. 
Vinden we jeugdzorg een ballast waarbij mensen 
klanten zijn die zo goedkoop mogelijk bediend 
moeten worden, of hebben we te maken met 
mensen die zorg nodig hebben opdat ze snel 
weer hun leven kunnen oppakken en deelnemen 
aan de samenleving?   

Democratie 
Een vergadering met verschillende benaderingen. 
Partijen die de voorgelegde besluiten summier 
bevragen en na beantwoording klakkeloos 
akkoord gaan, partijen die geen vragen hebben en 
al tevoren hun fiat geven en partijen (nou ja, in dit 
geval één partij) die de inhoud kritisch bekijken en 
pas dan kunnen instemmen als ze middels goede 
argumenten worden overtuigd.  
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Er zijn raadsleden die het democratische 
besluitvormingsproces zien als een kwestie van de 
meeste stemmen gelden en er zijn raadsleden die 
graag op inhoud willen spreken. Voor de eerste 
groep geldt dat discussie het nodeloos vertragen 
van de besluitvorming betekent en dat inhoudelijk 
spreken hooguit een semantisch taalspel betreft. 
Voor de tweede groep geldt dat democratie méér 
is dan het recht van de meerderheid. Democratie 
houdt in dat op inhoud wordt gedebatteerd met 
argumenten over en weer. Meningsverschillen zijn  
daarbij productieve botsingen tussen 
verschillende visies en idealen, en niet een zaak 
van verschillend kijken naar betekenissen van 
woorden. 
Het is wennen voor een grote groep raadsleden. 
Deelnemen aan de democratische besluitvorming 
vergt inspanning, kennis van zaken, discussie, visie 
en overtuigingskracht. Meedoen aan het debat is 
wenselijk opdat besluiten goed beargumenteerd 
genomen kunnen worden. De SP laat zien het 
debat met verve aan te willen gaan. Er steekt een 
verfrissend briesje op in de Kerkraadse raadszaal. 
Het democratisch proces wordt leven ingeblazen. 

ALLIANTIE SOCIAAL VERZET KERKRADE


Op 7 september zijn meer dan 300 protestbrieven 
afgegeven door Alliantie Sociaal Verzet bij de 
gemeente! Inmiddels zijn zal bijna 500 
protestbrieven aan het college en de raad 
gestuurd en de petitie tegen afschaffing van de 
tegemoetkoming voor chronisch zieken en 
gehandicapten tikt al bijna de 1300 aan. Het verzet 
tegen dit asociale beleid groeit nog steeds. 
Een unieke stroom protestbrieven naar gemeente 
Kerkrade over afschaffen tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten van €125,- per 
jaar. 

Door het afpakken van deze vergoeding door de 
coalitie in Kerkrade  en dit ook al meteen dit jaar te 
laten ingaan, worden maar liefst 6700 mensen in 
Kerkrade geraakt. De mensen in Kerkrade zijn 
boos. Bij de gemeenteraad van Kerkrade komen 
normaal per jaar maar nauwelijks een handvol 
klachten over genomen besluiten binnen.  

Uit deze, zeker voor Kerkrade, ongewoon grote 
stroom van protesten blijkt wel dat hier  grenzen 
zijn overschreden en dat de mensen het niet 
pikken en in verzet willen komen. Als we de 
toekomstplannen van het college en de coalitie 
bekijken dan is dit slechts de eerste stap van een 

grote reeks bezuinigingen op voorzieningen voor 
mensen. Op vrijdag 7 sept. werden deze 
protestbrieven door vertegenwoordigers van de 
deelnemers aan de Alliantie Sociaal Verzet 
Kerkrade aangeboden aan de balie van de 
gemeente. Meer dan een uur duurde het totdat de 
groep het pand weer kon verlaten. Maar 
uiteindelijk waren alle brieven verwerkt. 

De Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade bestaat uit:  
FNV, Katholieke Bond Ouderen, SP Kerkrade , 
Ouderenpartij Kerkrade, Ons Kerkrade, GroenLinks 
Kerkrade en het platform Senioren Kerkrade West. 

De Alliantie heeft het college gevraagd om een 
gesprek om de bezuinigingsmaatregelen te 
bespreken. Tot op heden heeft het college niet 
gereageerd. Het wordt dus tijd voor acties, waarbij 
we een beroep zullen doen op de inwoners van 
Kerkrade om daarbij aanwezig te zijn en ons te 
steunen.   

Gezien de grote verontwaardiging die er 
momenteel in Kerkrade heerst, rekenen we daarbij 
op veel steun. Laten we hopen dat het college en 
de coalitie tot inzicht komen. 

U kunt nog steeds de petitie (tegen de afschaffing 
tegemoetkoming chronisch zieken) tekenen:  
https://tegemoetkominginkerkrade.petities.nl/ 
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RODA JC NOG LEVENSVATBAAR MET HET 
HUIDIGE BELEID 


Die vraag komt op nu de leiding van Roda JC de 
gemeente Kerkrade voor de zoveelste keer voor 
het blok wil zetten. Op een vraag van de SP of 
Roda nog een huurachterstand heeft moest de 
wethouder op 10 september j.l. antwoorden dat 
Roda vanaf april al geen huur meer heeft betaald. 
De heren die Roda willen redden met het geld van 

de gemeente, wisten hier niets van. Vreemd 
natuurlijk, Roda JC financieel gezond willen 
maken, maar geen weet hebben van de financiële 
schulden van de club? Roda JC heeft de gemeente 
laten weten nog maar € 400.000,- (de helft van de 
huidige huur)  voor het stadion te kunnen betalen. 
Gemeente Kerkrade staat voor een moeilijke 
afweging, Roda JC weer tegemoetkomen of niet? 
De gemeenteraad moet echter niet overwegen of 
men Roda wil of moet redden, maar moet afwegen 
wat in het belang is van haar inwoners. 
Bij de voorzieningen van mensen worden de 
meest harde maatregelen genomen en moeten 
miljoenen worden bezuinigd. Wederom Roda 
redden, betekent dat nog meer lasten op het 
bordje van de inwoners van Kerkrade? 
Laten we beginnen met de zogenaamde huur van 
€ 800.000,- die Roda moet betalen. Het woord 
huur is in dit verband misleidend. Naast de 
hypotheek van stadion (€ 12 miljoen) heeft de 
gemeente Roda diverse keren miljoenen geleend,  

in totaal ongeveer € 7 miljoen. Om deze leningen 
van ongeveer € 19 miljoen af te lossen is jaarlijks € 
700.000,- nodig. Dat zit in de “huur”. Er is dus geen  

sprake van uitsluitend huur, maar ook van het 
aflossen van leningen.  Als Roda. JC de €800.000,- 
elk jaar blijft  betalen dan zijn deze, schrik niet, in 
2046 afgelost. De vraag is of we op die termijn dan 
nog een stadion hebben, of dat het stadion 
inmiddels zo oud is, dat het op een Colosseum 
lijkt. Het voorstel van Roda om € 400.000,- te  

betalen, leidt er toe, dat de schuld elk jaar met 
ongeveer €300.000,- oploopt. Blijft Roda in de  
Keuken Kampioen-divisie voetballen, dan zal de 
schuld dus elk jaar verder oplopen en nooit meer 
worden afgelost!!! Komend najaar zal het college 
met een voorstel naar de raad komen en zal de 
raad moeten beslissen hoe Kerkrade verdergaat 
met “het dossier Roda”.  Wordt vervolgd dus. 

TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID 

Op zaterdag 15 september j.l. sprak Lilian 
Marijnissen in Rotterdam haar Rede voor 
Rechtvaardigheid uit. Een afvaardiging van SP  

Kerkrade reisde, samen met leden van de andere 
afdelingen in Zuid-Limburg, per bus naar 
Rotterdam om naar de inspirerende speech van 
Lilian te luisteren en om onze roep om 
rechtvaardigheid kracht bij te zetten. 

'Het is tijd om onrechtvaardigheid niet langer voor 
lief te nemen. Het is tijd om woede om te zetten in 
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de moed om er iets aan te doen. Het is tijd om 
samen op te staan. Want als we samen opstaan, 
dán kunnen we winnen.' 

Sluit je vandaag nog aan als Vriend voor 
Rechtvaardigheid 
www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl 

COLUMN 
MODERNE ZORG...IK KRIJG ER JEUK VAN 

De zorgbehoevende is verworden tot klant, 
zorgverlening is een product. Zorg wordt niet meer 
verleend, maar in- en verkocht. “De vraag wordt in 
de markt weggezet” en arrangementen worden 
uitonderhandeld. Afspraken worden SLA’s 
genoemd. Dat heeft niets met de groenteboer te 
maken, maar dat zijn de zogenaamde “Service 
Level Agreements” die zorgaanbieders (ook zo’n 
mooie eufemistische term voor organisaties die 
streven naar winstmaximalisatie over de ruggen 
van de zorgbehoevenden) afspreken met 
gemeenten.  

Als men niet beter zou weten, zou men haast 
denken dat het alleen nog maar over marketing 
gaat. “Klant is koning, ook in de zorg”: met deze  
marketingmantra wil men zorgbehoevenden laten 
geloven dat de persoon in kwestie alle zorg op 
maat en naar behoefte zal krijgen. We weten  
echter allemaal dat slimme marketeers één doel 
hebben en dat is winstmaximalisatie. Adequate 
zorgverlening en winstmaximalisatie kunnen nooit 
naast elkaar bestaan. Dan zal er altijd de perverse 
prikkel van zoveel mogelijk geld verdienen, in zo 
min mogelijk tijd, blijven bestaan. 
Goede en adequate zorg zal altijd intrinsiek 
gemotiveerd en geïnitieerd moeten zijn. De 
mensen en de zorgvraag moeten bepalend zijn 
voor de te verlenen zorg en niet de te krappe 
budgetten en gestelde targets van de 
zorgaanbieders en -verzekeraars. 
En om het heilige doel, de winstmaximalisatie, te 
bereiken worden mensen “in hun eigen kracht 
gezet” en wordt een beroep gedaan op de 
zelfredzaamheid en het sociale netwerk. Natuurlijk 

is het goed en positief om te kijken naar wat 
mensen wel kunnen. Maar te vaak en te 
gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat deze 
zogenaamde zelfredzaamheid voor de grootste 
groep zorgbehoevenden een gegeven is. 
Zelfredzaamheid moet een doel zijn en geen 
middel. Ik moet even krabben.......
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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 ; ken je 
iemand die ook de nieuwsbrief zou willen ontvangen, stuur s.v.p. zijn/haar e-mail adres naar ons. 
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