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Nieuwsbrief - SP Kerkrade 
DE SP, DAT ZIJN WE SAMEN !!!

Grupellostraat 51

6461 ET


kerkrade@sp.nl


         0646318152

  Jaargang 4, nummer 3 

1. Carin Wevers: De luis in de pels van de 
zittende macht in Kerkrade 

2. Marianne Laumann: over solidariteit 
3. Elvin ter Horst: Parkeerproblemen rond 

Kerkraadse scholen 
4. Ernst Peters:  Pensioenen al 13 jaar niet 

verhoogd 

Volg ons ook op:  
https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/  
of bezoek onze website: https://kerkrade.sp.nl  
heb je vragen, op- of aanmerkingen, suggesties etc. , stuur dan een e-mail naar: 
kerkrade@sp.nl  
of bel met: 0646318152 

https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/
http://www.kerkrade.sp.nl
mailto:kerkrade@sp.nl
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De luis in de pels van de zittende macht in Kerkrade

door Carin Wevers

Ook al ben ik een socialist met een anarchis1sch hart toch voelde ik 
me 7 jaar geleden nogal gewich1g toen ik voor de eerste keer namens 
de SP het woord voerde in de raadszaal van het stadhuis.  

Inmiddels veel ervaringen rijker, maar ook wat illusies armer; zo had ik 
verwacht dat we als SP flink zouden moeten debaAeren om de raad 
en het college ervan te overtuigen dat de burgers van Kerkrade een 
socialer beleid verdienen. Maar in die vier jaar heb ik nooit echt een debat hoeven of 
kunnen voeren. De raadsleden van de grootste par1j van Kerkrade houden namelijk 
helemaal niet van debaAeren, laat staan dat ze open staan voor goede argumenten. Aan 
vergaderen hebben ze een hekel want hun belangrijkste inbreng bestaat uit het beamen van 
de wil van het college en het complimenteren van de wethouders. Zo is het in die vier jaar 
niet 1 keer voorgekomen dat een voorstel van het college niet is aangenomen.  

Vandaar dat de raadsvergaderingen van de gemeente Kerkrade niet anders dan een 
schertsvertoning zijn; je kunt van tevoren met 100 % zekerheid voorspellen wat er besloten 
wordt. (Voorafgaand aan de vergadering vaak al te lezen in de krant, want terwijl de raad de 
begro1ng voor 2022 nog moest vaststellen, was dit op de site al te lezen). 

Goed raadslidmaatschap is veel werk, het duurt een 1jd voordat je voldoende kennis hebt 
van een dossier. Maar met mensen die de dossiers niet kennen of een hekel hebben aan 
vergaderen – iemand van Burgerbelangen is zelfs eens betrapt op het kijken van een 
voetbalwedstrijd 1jdens de vergadering - is het moeilijk debaAeren. En dat terwijl elk 
raadslid voor zijn werk ruim 1000 euro per maand aan vergoedingen krijgt.  

De SP is de enige par1j die daar niet aan mee doet; wij ziAen niet voor het geld – dat we 
afdragen aan de landelijke par1j - in de raad, maar voor het voeren van een sociaal 
rechtvaardig beleid.  

Ik heb me de afgelopen vier jaar, gesteund en ondersteund door onze eigen achterban, uit 
de naad gewerkt om socialere poli1ek in Kerkrade mogelijk te maken. Ik denk dat het 
belangrijk is dat we de luis in de pels van de ziAende macht blijven, maar dat moeten de 
burgers van Kerkrade ook vinden. Willen we een verschil kunnen maken, willen we ervoor 
zorgen dat de ziAende macht gek wordt van de jeuk in hun nertsmantels dan hebben we 
meer zetels nodig.   
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Solidariteit 

door Marianne Laumann  
Door het neoliberalisme (VVD) zijn In de afgelopen decennia de 
machtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal volledig scheefgegroeid.  

Wie betaalt, bepaalt en gaat er vandoor met de winst! 

Wie werkt, heeW niets te zeggen en moet het doen met een schamel loontje. Als 
gevolg hiervan is de ongelijkheid in de samenleving enorm toegenomen. 

Voor mij zijn de begrippen menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit 
het belangrijkste uitgangspunt voor een goede samenleving. 

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En niet de mensen met de kleine en 
middeninkomens. 

De economie moet er zijn voor de mensen en niet andersom. Het is 1jd voor andere keuzes.  

Wat niet failliet mag gaan, hoort niet op de markt: dus haal de marktwerking uit de zorg. 

Bedrijven maken flinke winsten. Maar die winst gaat niet naar hogere lonen of investeringen in de 
samenleving. Die winst gaat vooral naar aandeelhouders. Dat is niet rechtvaardig.  

Solidariteit in Kerkrade en andere keuzes. 

In 2018 was het eerste besluit van het nieuw aangetreden college (BB, PvdA, CDA en VVD), de 
afschaffing van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. 

Vier jaar lang heeW de SP een mo1e ingediend 1jdens de algemene beschouwingen om het geld 
weer te doen toekomen aan deze kwetsbare mensen, maar de coali1epar1jen (Burgerbelangen, 
PvdA, CDA en VVD) willen dit absoluut niet! Zelfs niet nu er 10 miljoen in de reserve sociaal domein 
zit! 

De meest kwetsbare mensen werd jaarlijks 125 euro afgepakt! 

Ook besloten alle frac1es, behalve de SP, dat er vanuit Kerkrade geen cent wordt bijgelegd in het 
sociale domein. Alleen het geld, dat Kerkrade van de overheid krijgt voor WMO, bijstand en 
par1cipa1e, komt ook daaraan ten goede. 

Alle gemeenten in de regio leggen zelf ook geld bij, maar Kerkrade niet!! De SP vindt dit een grove 
schande! 

Maar wel een gebouw van 42, 5 miljoen uit de grond stampen met een nieuw zwembad.  

De SP wil investeren in mensen, niet in stenen! 

Ook in Kerkrade moeten andere keuzes gemaakt worden waar het geld naar toe gaat. 

Verandering is mogelijk. Samen kunnen we die verandering tot stand brengen.  

Samen kunnen we opstaan voor een rechtvaardige samenleving. Doe je mee? 
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Parkeerproblemen in Kerkrade rondom basisscholen 

door Elvin ter Horst 

Als burgercommissielid van de commissie Burgers en Samenleving mocht ik namens de SP tijdens een 
vergadering van de commissie Burgers en Samenleving aandacht vestigen op parkeerproblematiek 
rondom basisscholen. 
Het gebouw van basisschool de ‘Veldhof’ in Eygelshoven zal namelijk afgebroken worden, en er zal op 
dezelfde plek een prachtig nieuwe duurzame basisschool en IKC (integraal kind centrum)gebouwd 
worden. Met een nieuwe manier van leren en veel aandacht voor kind, natuur en duurzaamheid. 
Als SP Kerkrade maakten wij ons echter zorgen over de parkeerproblemen en verkeersveiligheid 
rondom scholen in heel Kerkrade. 
Tijdens de vergadering gaf ik aan dat ik daags voor de vergadering hoogte heb genomen van de 
problematiek, nadat ik hier door verschillende ouders op attent gemaakt werd. Wat ik zag was 
gewoonweg verbluffend en zorgwekkend. Auto’s stonden dubbel geparkeerd, garageboxen konden 
niet meer bereikt worden omdat ook hier auto’s voor geparkeerd stonden, kinderen renden zonder 
uitkijken de straat over naar wachtende ouders en als klap op de vuurpijl werd een scholier met het 
paard opgehaald dat rustig op het gras stond te grazen. 
Als SP vroegen wij aan wethouder 
Schlangen om bij de nieuwbouw rekening 
te houden met het parkeerprobleem, 
deze gaf echter in eerste instantie aan dat 
hij dit niet van plan was en dat ouders 
maar te voet of met de fiets hun kinderen 
zouden brengen en halen van en naar 
school. Na aandringen van Marianne 
Laumann (fractievoorzitter SP Kerkrade) 
en van mezelf gaf de wethouder aan dat 
het inderdaad een utopie zou zijn. Tevens 
zegde de wethouder toe tijdens de 
nieuwbouw in gesprek te gaan met 
school, ouders en buurtbewoners om de 
problematiek aan te pakken. Tevens 
zegde hij ook toe aan mevrouw Laumann 
om te kijken waar en hoe de weg naar 
school veiliger gemaakt zou kunnen 
worden en waar nodig aan te passen. 
Wij als SP waren blij met deze 
toezeggingen maar gingen nog een stapje verder door de wethouder op te dragen dit voor alle scholen 
in Kerkrade te doen. Schoorvoetend werd ook dit toegezegd, al was het niet zo stellig als voor “de 
Veldhof’ maar stapje voor stapje komt het doel: veiligheid voor kinderen en tegengaan van 
verkeersoverlast rondom scholen, steeds dichter bij.  

Elvin ter Horst bij BS De Veldhof
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Al 13 jaar geen pensioenverhoging meer, pensioenen lopen ongeveer 25% achter. 

door Ernst Peters 

Niet alleen de gepensioneerden worden getroffen, maar ook iedereen die meedoet aan een aanvullende 
pensioenregeling, hun pensioenopbouw (en latere pensioen) loopt ook 25% achter.  

De meeste aanvullende pensioenen zijn al sinds 2008 niet meer verhoogd. Daardoor missen zo’n 3 miljoen 
gepensioneerden momenteel elke maand ongeveer 25% van het pensioen waarvoor zij gewerkt en betaald 
hebben.  

Als we denken aan de grote kostens1jgingen gedurende die 13 jaar van huur, zorgverzekering, energie, 
boodschappen en benzineprijzen om er maar een paar te noemen, dan is het duidelijk dat er steeds meer 
gepensioneerden in  de problemen komen. Terwijl dat helemaal niet nodig is.  Het probleem is de fic1eve 
rekenrente.  

De pensioenfondsen hebben meer dan voldoende 
geld in kas. Zij moeten zich echter op papier “arm 
rekenen” door absurde rekenregels (rekenrente) 
opgelegd door het kabinet RuAe (VVD),  Koolmees 
(D66), Hoekstra (CDA) en Segers (CU), maar op het 
gebied van pensioenen ook gesteund door PvdA en 
GroenLinks en niet te vergeten de voorschriWen van 
Klaas Knot van de Nederlandse Bank. 

Wat is rekenrente?  

De rekenrente is een FICTIEF percentage waarmee 
berekend kan worden of pensioenfondsen aan al hun 
toekoms1ge pensioenverplich1ngen kunnen voldoen. 
Het heeW dus weinig te maken het werkelijke 
rendement dat wordt gemaakt.  

Om te kunnen berekenen hoeveel geld 
pensioenfondsen in kas moeten hebben, inclusief 
een veilige buffer, moet het in de toekomst te 
verwachten rendement worden berekend. Volgens 
de absurde en onterechte rekenregels van Koolmees 
C.S. moeten de pensioenfondsen op papier net doen 
alsof ze de komende 40 jaar maar 0,5% rendement 
per jaar maken. Die 0,5% wordt de rekenrente 
genoemd. Zo lijkt het op papier dat ze weinig in kas 
hebben, maar in werkelijkheid maken de 
pensioenfondsen gemiddeld meer dan 7% 
rendement per jaar en bulken de pensioenfondsen 
van het geld. Er is meer dan voldoende geld in kas 
om de pensioenen te verhogen.  

Er is geen echt probleem, maar alleen een probleem 
op een papier, dat wordt misbruikt om de pensioenen 
en pensioenaanspraken ten onrechte niet te verhogen. 

Pensioenen:  De feiten: 
Hoe absurd het is om de pensioenen niet te verhogen, 
zien we als we naar de feiten over 2020 kijken. 
Alle pensioenfondsen samen: 
- kregen in 2020 in totaal €34 miljard aan 
pensioenpremie binnen. 
- maakten € 90 miljard rendement 
- Betaalden €32 miljard pensioen uit. 
De reserves namen dus weer met €92 miljard (€92.000 
miljoen) toe. 
En zo gaat het jaar in jaar uit. Er is geen enkele reden om 
de pensioenen niet te verhogen. 
Bij een gemiddeld aanvullend pensioen van €600,- per 
maand en een achterstand van 25% is dat voor een 
gepensioneerde  gemiddeld €150,- per maand.  Bij  3 
miljoen gepensioneerden is dat in totaal elke maand 
€450 miljoen, die ten onrechte niet worden uitgekeerd.  
Ja u leest het goed! gepensioneerden ontvangen 
onnodig en onterecht met zijn allen €450 miljoen per 
maand te weinig.  
De pensioenfondsen krijgen per jaar ongeveer 3 keer 
zoveel geld binnen aan rendement (de opbrengst van 
hun vermogen), dan ze uitbetalen aan pensioenen. 
Hoezo geen pensioenverhogingen? 
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Het is eigenlijk ongelooflijk dat de gepensioneerden dit 
blijven pikken en er mee instemmen dat hun pensioenen 
ten onrechte al 13 jaar niet worden verhoogd en de 
achterstand ook nooit meer zal worden ingehaald. De 
vraag is zelfs of ze in het nieuwe systeem ooit nog eens 
een pensioenverhoging zullen krijgen. 

Standpunt SP. 

Zekerheid over de waarde van je pensioen is erg belangrijk, 
voor de gepensioneerden van nu, maar ook voor werkenden 
en jongeren die sparen voor later. Wij vinden dat 
pensioenfondsen zich niet te rijk moeten rekenen. De 
reserves moeten op orde zijn zodat iedereen er zeker van 

kan zijn dat het pensioen op orde is. Maar pensioenfondsen 
moeten ook niet gedwongen worden zich arm te rekenen waardoor ouderen onterecht 
gekort worden. 

Daarnaast willen we dat de AOW-leeWijd weer terug naar 65 jaar gaat. 

Wilt u een eerlijk pensioen? Steun de SP. 

Meer informa1e via: hAps://www.sp.nl/pensioen  

Ernst Peters

https://www.sp.nl/pensioen
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