
Geachte heer Som,

We ontvingen van u een uitnodiging met als thema; teambuilden met raad en college.
We begrijpen dat dit een gevolg is van onze motie ter bevordering van het democratisch 
proces in de raad, dd 29-10-2014.

In de motie van de SP fractie dd 29-10-2014 verzochten we om maatregelen die het 
democratisch proces in de gemeente Kerkrade moest bevorderen.
We vroegen niet om teambuilding.
Reden voor het indienen van de motie betrof een aantal ervaringen van de SP in de raad van 
Kerkrade, waarvan hier slechts enkele voorbeelden.

1) De discussie en besluitvorming rondom het centrumplan.
2) De besluitvorming rond een kunstgrasveld voor Roda ter waarde van een half miljoen.
3) De manier van omgang met elkaar m.b.t. de besluitvorming van de voedselbank.

De motie spreekt naast reeds genoemde punten ook uit dat partijen in de raad meer serieus 
genomen moeten worden. En dat heeft alles te maken met de ervaringen tot nu toe zoals 
boven omschreven.

Onze motie spreekt Burgemeester Som expliciet aan om als voorzitter van de raad een rol te 
spelen in het bevorderen van het democratisch proces. 
In de motie wordt voorgesteld om hiervoor een werkgroep van de raad in het leven te 
roepen om zo de problemen helder te maken.

Het gaat ons inziens niet om teambuilding, want we zijn geen team, maar het gaat wel over 
de basisprincipes van democratische besluitvorming en hoe we met zijn allen, coalitie en 
oppositie, verantwoordelijk zijn voor het te voeren gemeentebeleid. 

In het huidige voorstel zien we geen van onze gevraagde punten uit de motie terug.
De SP fractie zal dan ook niet aanwezig bij de dag; teambuilden met raad en college.

Wij verzoeken de voorzitter van de raad om de motie van de SP fractie alsnog uit te voeren 
door inhoudelijk tegemoet te komen aan de uitgangspunten zoals hierin beschreven.
M.n. het instellen van een werkgroep achten we van belang.

Graag vernemen wij uw reactie in deze kwestie,

Met vriendelijke groet,

Marianne Laumann,
Fractievoorzitter Kerkrade.


