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Voorwoord.
Ons motto voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is:
“Wij laten u niet in de kou zitten” .
Waarom dit motto? Dit is een verwijzing naar een succesvolle actie die we
afgelopen voorjaar en zomer gevoerd hebben in de Gladiolenstraat. Wij
troffen hier midden in Kerkrade mensonterende toestanden aan en mensen
die daadwerkelijk in de kou zaten met hun kinderen, terwijl niemand van
de zittende politieke partijen zich hiervan bewust was. Dit is niet de manier
de hoe wij lokale politiek willen voeren.
Wij willen midden in de samenleving staan en altijd openstaan voor zaken
ter verbetering van het welzijn van de inwoners van Kerkrade. Dus niet
alleen eens in de vier jaar als er verkiezingen zijn, maar altijd.
De SP Kerkrade gaat niet voor het pluche, maar altijd voor de mensen in Kerkrade.
Wij zien de gemeenteraad als middel om de mensen van Kerkrade te ondersteunen en niet uitsluitend
als doel. Het “inruilen of weggeven” van ingenomen standpunten zal dan ook uiterst zorgvuldig gebeuren
en mag nooit ten koste gaan voor de doelen die we ons gesteld hebben en de idealen waar wij als SP
Kerkrade voor staan. Deze idealen zijn:
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de
noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval
van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge
van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Verder ondersteunen wij de landelijke SP standpunten, zoals deze te vinden zijn
via http://www.sp.nl/standpunten/ .
Partijen dienen allereerst op hun handelen beoordeeld te worden en niet op
hun beloftes in programma´s.
Verder staat vast dat wij niet alleen maar met woorden in de gemeenteraad
onze mening zullen verkondigen. Als het nodig is zult u ons binnen onze
gemeente aantreffen op die plaatsen waar burgers zich mobiliseren om
samen met ons hun doelen te bereiken. Door samen met ons te strijden
kunt u er zelf ook aan bijdragen dat onze voorstellen door de raad worden
aangenomen. Natuurlijk blijft de SP u ook individueel bijstaan met onze
hulpdienst, waar u individueel uw wensen en noden, waarmee u met het
bestuur van de gemeente of andere instanties niet uitkomt, kunt voorleggen.
De SP streeft er naar om de komende verkiezingen sterker uit de bus te
komen,waarbij ons programma steeds als uitgangspunt zal dienen.
U beslist straks wie de komende jaren Kerkrade zal gaan besturen.
Hoe meer mensen van Kerkrade onze visie ondersteunen, des te meer zal de SP
in staat zijn om de in dit programma weergegeven visie tot uitdrukking te
kunnen brengen.
Wij willen u dan ook bij deze oproepen om voor een bestuur in Kerkrade te
kiezen, dat oog heeft voor de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van
mensen en solidariteit tussen mensen.
Wij hebben onze visie hoe wij Kerkrade socialer willen maken, vastgelegd in
14 aandachtsgebieden. Binnen deze aandachtsgebieden geven wij onze
mening hoe wij de zaken in Kerkrade willen gaan aanpakken.
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Maak kennis met de mensen die Kerkrade socialer willen maken.
Landelijk, provinciaal maar ook in de gemeentelijke politiek zien we dat de
solidariteit tussen mensen wordt afgebroken. Het neoliberale gedachtegoed achter
verhullende termen zoals ´eigen verantwoordelijkheid´ of ´participatie
maatschappij´ breken meer af dan ons lief is.
Teveel markt leidt tot een wereld, waarin het recht van de sterkste de maat
wordt en onderlinge saamhorigheid en solidariteit moet plaatsmaken voor tot het
uiterste doorgevoerd individualisme.
Dit is niet de wereld waarvoor wij staan, wij 'laten u niet in de kou zitten'.
Hieronder stellen wij u onze kandidaten voor om Kerkrade socialer te maken en
waar niet het recht van de sterkste heerst.
Onze hoofdkandidaten zijn:

Marianne Laumann

Huub Quaedflieg

John Krewinkel

Ad van Beek

Ernst Peters

De volledige kandidatenlijst:
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1 Zorg.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
1.1 Geld voor de zorg blijft voor de zorg en wordt geoormerkt.
De landelijke overheid stoot meer en meer zorgtaken zoals bijvoorbeeld
de WMO, jeugdzorg en de Wajong af naar de gemeentes. Echter zonder
daarvoor voldoende gelden ter beschikking te stellen. Waar wij voor
staan als SP is dat de ontoereikende gelden die nog door de landelijke
overheid beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van zorgtaken,
niet ook nog eens in de algemene middelen van de gemeente
verdwijnen. Dit gaat ten koste van de inwoners van Kerkrade die de
zorg dringend nodig hebben. Geld voor de zorg blijft voor de zorg.
1.2 Bereikbaarheid van acute zorg is lokaal gegarandeerd 24/7.
Wij streven om samen met lokale zorgaanbieders te bereiken dat er
voor de inwoners van Kerkrade lokale acute zorg 7 dagen de week en
24 uur per dag gegarandeerd is en dat onnodige reistijden buiten de
gemeente overbodig worden.
1.3 Zorgtaken(bijv. thuiszorg) worden door de gemeente zelf uitgevoerd.
Wij streven ernaar om de zorgtaken door de gemeente zelf te laten
uitvoeren. Naar onze mening is het volkomen onnodig dat er een
beroep gedaan wordt op externe zorginstanties om ervoor te zorgen
dat er die hulp in de huishouding komt. Wat betreft de thuiszorg
medewerkers, die hoeven immers alleen maar een instantie te hebben
waar hun verleende zorguren geadministreerd worden en die hun
salaris betaald. In onze visie kan dat best door de gemeente zelf
gedaan worden.
1.4 WMO voorzieningen via de WSW(voormalige Licom)bedrijven uitvoeren.

Wij streven ernaar om zoveel als mogelijk om tijdelijke WMO
voorzieningen zoals bijvoorbeeld rollators, scootmobielen hoog/laag
bedden middels een uitleensysteem her te gebruiken. Het onderhoud
en het vernieuwen van dit soort voorzieningen zou door de mensen
kunnen gebeuren in de sociale werkplaatsen.
Permanente WMO voorzieningen zoals bijvoorbeeld woning
aanpassingen zouden zoveel als mogelijk door lokale kerkraadse
bedrijven uitgevoerd moeten worden.
1.5 Stimuleren van lokaal geproduceerde voedingsmiddelen.
Winst maximalisering in de vrije markt is de drijvende kracht die ervoor
gezorgd heeft dat de lokale producenten van voedingsmiddelen bijna
helemaal verdwenen zijn. De gevolgen hiervan zijn duidelijk.
Milieuvervuiling en ongebreideld gebruik van pesticiden en
geneesmiddelen zijn in onze voedingsketen beland.
Wij streven ernaar om een programma op te zetten, zodat het lokaal
produceren weer loont en betaalbaar wordt. Wij willen aansluiting
zoeken bij dergelijke initiatieven die bij onze buren in Aken al succesvol
zijn. Hier kan middels een lokale munteenheid genaamd regiogeld het
wellicht weer lonend en betaalbaar gemaakt worden om o.a. lokaal
voedingsmiddelen te produceren.
Verkiezingsprogramma gemeenteraad SP Kerkrade 2014-2018

Pagina 6 van 29

1.6 Opzetten van programma's ter stimulering van gezonde voeding.
Zolang gezonde voeding duurder is als voeding uit de voedingsindustrie
zal gezonde voeding voor de meeste inwoners van Kerkrade vaak
onbetaalbaar zijn. Wij streven naar een gezond en betaalbaar
alternatief hiervoor ter verbetering van de gezondheid van de inwoners
van Kerkrade.
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2 Economie Werk en Inkomen.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
2.1 Werkgelegenheid door samenwerking in innovatie.
Werk in een stad is niet alleen belangrijk voor de lokale economie, maar ook
voor de bevolking. Werk zorgt voor voldoening en bestaanszekerheid.
Mensen die werken staan meer in de samenleving.
De werkgelegenheid die al jaren een zorgkind is in onze regio dient op gang
worden gebracht door in samenwerking te gaan met grote partners in het
innovatiegebied van Nederland en de Euregio. Toerisme kan ook daarbij een
motor zijn in de economie.
2.2 Toerisme kan de motor worden van lokale werkgelegenheid.
Voor Kerkrade dient qua werkvoorziening ingezet te worden op versterking op
het gebied van recreatie en toerisme. Er dient met name ingezet te worden op
het binnenhalen van dagjesbezoekers en het meerdaags bezoek te
bevorderen. De ontwikkeling van het centrum van Kerkrade dient derhalve
gericht te zijn op het aantrekken van toeristen, niet door middel van winkels
maar door middel van toeristische trekpleisters in het centrum van de stad.
Hierbij zou het GaiaPark en het stadscentrum met elkaar toeristisch verbonden
moeten worden. Onze dierentuin trekt ongeveer 500.000 bezoekers per jaar
terwijl het stadscentrum hier geen direct voordeel uit heeft. Wij denken hierbij
met name om een toeristisch treintje te laten pendelen tussen beide locaties.
2.3 Werken moet lonen.
Bedrijven die ervoor kiezen om zich in onze regio te vestigen, moeten zich
naar de mening van de SP meer laten leiden door wat de realiteit is in de
regio. De SP wil dat wordt ingezet op werk dat loont.
SP staat voor eerlijk loon voor eerlijk werk en niet voor werken onder
het wettelijk minimumloon.
2.4 Ontplooi activiteiten zodat onze Duitse buren Kerkrade weten te vinden.
Er dient meer ingezet te worden op activiteiten die specifiek erop gericht zijn
om ervoor te zorgen dat onze Duitse buren Kerkrade weer weten te vinden. Wij
vinden dat er gestreefd dient te worden naar het uitbreiden van weekmarkten
en/of bijzondere markten zoals het 'stoffen spektakel'.
2.5 Eerlijke inkomensvoorziening ook voor de zwakkeren in de samenleving.
In de komende jaren wordt dit een van de grootste kostenposten van onze
gemeente. De SP vindt dat armoede voorkomen moet worden. Dat
voorschotten binnen een week geregeld zijn, zodat men niet hoeft te
starten met het opbouwen van schuld en ter voorkoming van extra
incassokosten.
Ziektekostenpremies moeten door de gemeente worden ingehouden
om te voorkomen dat mensen dit geld voor iets anders gebruiken.
Stel de langdurigheidstoeslag open voor iedereen die 3 jaar heeft moeten
leven van maximaal 120% van het sociaal minimum.
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2.6 Verdedig de WSW(Wet Sociale Werkvoorziening).
De Sociale Werkvoorziening moet ten koste van alles verdedigd worden,
zowel tegen een kortzichtig en harteloos lokaal aanbestedingsbeleid als
tegen aanslagen van het kabinet. Kansen om de wachtlijstproblematiek terug
te dringen moeten gegrepen worden.
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3 Uitkering en minimabeleid.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
3.1 Respect en efficiency bij het verstrekken van een uitkering.
Het verstrekken van een uitkering en het minimabeleid moeten op een
efficiënte en klantvriendelijke manier een uitkering krijgen.
Als inwoners van Kerkrade door omstandigheden van deze voorzieningen
gebruik moeten worden, dan hebben zij toch recht op een menswaardige en
respectvolle benadering en dienen ze niet als asociaal te worden neergezet.
3.2 Effectieve en correcte dienstverlening om erger te voorkomen.
Effectieve en correcte dienstverlening van Sociale Dienst is noodzaak
De SP krijgt veel vragen van mensen die een uitkering (moeten) aanvragen
en van het kastje naar de muur worden gestuurd.
De SP vindt dat voorschotten snel moeten worden uitgekeerd, zodat
rekeningen betaald kunnen worden. De SP vindt het onacceptabel dat
gezinnen met kinderen zich in (extra) schulden moeten steken om te kunnen
overleven. Als het aantoonbaar is dat door de traagheid van de gemeente
een schuld ontstaat, moet de gemeente de extra kosten van deze schuld
betalen.
3.3 Gemeente heeft een gidsfunctie wat betreft de lokale hulpregelingen.
Armoede wordt bestreden door te zorgen dat iedereen, indien
noodzakelijk, gebruik maakt van beschikbare hulpregelingen. Fraude met
uitkeringen wordt tegelijkertijd keihard aangepakt.
De gemeente moet veel meer zélf initiatief tonen om de inwoners van Kerkrade
te informeren wat hun rechten zijn en wat voor regelingen voor hun gelden.
De SP wil dat er offensief gewerkt wordt vanuit het stadsbestuur tegen de
armoede en het sociaal isolement in Kerkrade. De gemeente dient actief te
werken aan meer inzet voor de kwijtschelding van OZB en het
reinigingsrecht, het bevorderen van het gebruik van bijzondere bijstand en
zorgtoeslagen, evenals een intensivering van de schuldhulpverlening.
Achterstanden en wachtlijsten dienen met spoed te worden weggewerkt. Zorg
ervoor dat dit automatisch gebeurt.
3.4 Gelijke kansen, voor iedereen.
Iedereen krijgt op de arbeidsmarkt gelijke kansen doordat bedrijven en de
gemeente een actief diversiteitsbeleid voeren, vooral gericht op jeugd,
vrouwen en kansarmen.
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3.5 Arbeidsbemiddeling kort bij de burger van Kerkrade houden.
Arbeidsbemiddeling is een taak van de overheid en de mogelijkheden voor
aangepast werk wordt verruimd. De effectiviteit en kwaliteit van de
dienstverlening worden scherp gecontroleerd en bijgestuurd indien nodig.
De SP zal zich sterk maken dat er zoveel als mogelijk arbeidsbemiddeling
lokaal in Kerkrade beschikbaar moet blijven. Desnoods zal de gemeente hier
zelf initiatieven in moeten ontplooien. Een website en een elektronisch
arbeidsmap valt niet onder onze definitie van effectieve arbeidsbemiddeling.
3.6 Tegen dwangmatig 'vrijwilligerswerk' met behoud van uitkering.
Wij zijn tegen dwangmatig 'vrijwilligerswerk' met behoud van uitkering als dit
werk bestaande banen verdringt/vernietigd of heeft verdrongen. Dit werkt
faillissementen in de hand vergroot de werkeloosheid en het aantal mensen
in de bijstand waarnaar de kosten worden afgewenteld op de samenleving.
Als bedrijven/organisaties aangeven wegens te omstandigheden gebruik te
moeten maken van kerkraadse vrijwilligers dan moet het kader/management
voldoen aan bepaalde voorwaarden voor wat betreft salariëring.
De hoogte moet verlaagd worden tot regionaal/lokaal ten hoogste het salaris
van een wethouder.
Met het bespaarde geld kunnen dan weer banen gecreëerd worden.
3.7 Voedselbanken, een helaas onontbeerlijke doorn in het oog.
De gemeente moet actief armoede bestrijden. Het is een regelrechte schande
dat veel inwoners van Kerkrade aangewezen zijn op een voedsel- en
kledingbank. Elk mens moet in staat zijn voor zichzelf te kunnen zorgen.
Voedselbanken moeten in een rijk land als Nederland en in een stad als
Kerkrade niet nodig zijn. De realiteit gebied echter dat zij er zijn en een
belangrijke functie vervullen bij het ondersteunen van diegenen die er
noodzakelijkerwijs gebruik van moeten maken. Daarom streven wij ernaar
om samen met gemeente Landgraaf te onderzoeken hoe de voedselbank
gesteund kan worden.
3.8 Collectieve contracten afsluiten bij energiebedrijven/zorgverzekeraars.
De SP gaat het initiatief nemen bij onderzoeken naar de mogelijkheid van
collectieve contracten bij energiebedrijven en zorgverzekeringen, etc. Het doel
is om samen met de bevolking prijzen naar beneden te krijgen en het
'graaien' bij bedrijven en instellingen te ontmoedigen.
3.9 Gemeentelijke bankzaken uit te laten voeren bij een 'sociale bank'.
De SP gaat het initiatief nemen bij een onderzoek naar de mogelijkheid om
alle gemeentelijke bankzaken bij een bank te laten afhandelen die geen
bonuscultuur en exorbitante salariëring er op na houdt.
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4 MKB(Het Midden en kleinbedrijf)

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
4.1 Plaatselijke bedrijven dienen als eerste gesteund te worden.
Binnen zijn beperkte mogelijkheden moet de gemeente het plaatselijk
midden - en kleinbedrijf als eerste steunen. Zeker als er bouw- en
herstructureringsplannen zijn.
4.2 Meer mogelijkheden voor startende ondernemers creëren.
Bedrijfsruimte moet niet alleen aangelegd worden in luxueuze
bedrijfsvilla‟s, maar ook in betaalbare, onderhoudsarme, kale en flexibel in
te richten kleine units voorzien van basisvoorzieningen. Experimenterende
starters komen dan makkelijker op gang en er kan meer diversiteit,
creativiteit, bedrijvigheid en werkgelegenheid komen.
De SP ziet er meer in om voor dit doel in bestaande bedrijventerreinen te
investeren (bijv. in leegstaande panden), dan om steeds nieuwe terreinen te
ontwikkelen. Wellicht kunnen zelfs leegstaande bedrijfspanden in of bij het
centrum op deze manier ingezet worden. Voor de gemeente is hier een
sturende rol weggelegd.
Leegstaande bedrijf of kantoorruimtes waar de gemeente eigenaar van is,
zouden voor voor jonge startende ondernemers met een redelijke huurprijs
aangeboden moeten worden.
4.3 Luisteren naar en stimuleren van bestaande lokale ondernemers.
De gemeente moet waar nodig het ondernemerschap stimuleren en
buitensporige lokale heffingen vermijden.
Kleine ondernemers werken vaak lang en zeer hard. Toch is de
bestaanszekerheid vaak in het gedrang. Bovendien geven zij een eigen
gezicht aan de gemeente.
Er moet onderzocht worden hoe klein ondernemerschap ondersteund kan
worden door het scheppen van voorwaarden en mogelijkheden. Hier moet
gedacht worden aan betaalbare bedrijfs- en winkelruimte en gunstige
lokale belastingtarieven.
4.4 Buurtwinkels weer terug in de wijken.
Het beleid van de gemeente Kerkrade zou erop gericht moeten zijn om een
dam op te werpen tegen grootschalige ontwikkelingen en dreigende
monopolies en te bevorderen dat een fijnmazig winkelaanbod van wijk- en
buurtwinkelcentra op loopafstand blijft bestaan. Buurtwinkelcentra hebben
een belangrijke sociale functie, ze bieden ouderen de mogelijkheid om langer
zelfstandig te blijven wonen en leveren een flinke bijdrage aan het
terugdringen van het autogebruik. De SP streeft ernaar dat er weer makkelijk
bereikbare(kleinere) winkels in de wijken komen.
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4.5 Alternatief landelijke supers middels het gebruik van een lokale munt.
De SP wil aansluiting zoeken bij grensoverschrijdende lokale initiatieven om
deze winkels te voorzien van goederen, tegen concurrerende prijzen en
hiermee een alternatief aan te bieden aan de inwoners van Kerkrade tegen de
hegemonie van de landelijke supermarktketens.
Eerdergenoemde alternatieven maken veelal gebruik van lokaal geld en niet
van de Euro om de lokale economie te stimuleren. De SP ziet vergaande
mogelijkheden hiervoor binnen Kerkrade.
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5 Wonen.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?

5.1 Goed wonen voor iedereen.
Een verantwoordelijke stad zorgt voor een goed en gevarieerd woningaanbod
naar behoefte. Een prettige stad zorgt voor betaalbaar en ontspannen wonen
voor iedereen. Een verantwoordelijke stad zorgt voor
huurdersbelangenverenigingen om de huurwoningen betaalbaar te houden en
de kwaliteit te bevorderen en voert actief beleid en controle of
eerdergenoemde doelstellingen gehaald worden.
In Kerkrade zijn de laatste jaren veel huurwoningen in het goedkope segment
gesloopt. Nieuwbouw vindt alleen in het middeldure en dure segment plaats.
Daarnaast wordt de huurprijs van woningen bij mutatie en renovatie altijd
opgetrokken. Wij maken ons daarom zorgen over de positie van huurders, met
name de doelgroep van de corporatiesector. Met onderstaande punten
verwachten wij een verbetering van de positie van huurders en een betere
aansluiting van de gemeente bij de veranderende vraag op de woningmarkt.
5.2 Wijken met een hart.
Wijken dienen leefbaar te zijn en te blijven.
Dat vereist een evenwichtige opbouw van buurten en eist een
variatie in woningbouw.
Dat vereist ook de aanwezigheid van voldoende algemene voorzieningen,
zoals winkels, postkantoren, bankfilialen, buurthuizen,
scholen,apotheek,huisarts en bibliotheken. De gemeente heeft een actieve
rol in het vestigingsbeleid. Behoud en uitbreiding van het groen is van groot
belang voor een leefbare buurt.
5.3 Wijken met een goede sociale structuur.
Woningcorporaties dienen te streven naar een woningbestand dat zo goed
mogelijk aansluit op de behoeften van de woningzoekenden die op een
huurwoning zijn aangewezen, onder wie grote en kleine gezinnen,
alleenstaanden, jongeren en woongroepen, senioren en mensen met
beperkingen.
Een gevarieerde wijkopbouw biedt bewoners meer kansen om - bij
verandering van hun woonwensen - binnen de wijk door te schuiven, en kan
een bijdrage leveren aan de sociale structuur.
5.4 Herstellen gaat voor slopen.
Sloop vereist ten minste ook de instemming van de meerderheid van de
zittende huurders. Langdurig leegstaande koopwoningen die technisch nog
niet versleten zijn moeten, waar mogelijk, geschikt gemaakt worden voor
appartementenverhuur en of woningverhuur.
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5.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende huurwoningen.
Er dienen niet alleen voldoende huurwoningen in de gereguleerde sector (onder
de liberalisatiegrens) beschikbaar te zijn, maar ook een juiste verhouding in
goedkope, betaalbare en dure huurwoningen in verhouding tot de inkomens- en
doelgroepen.
Om segregatie tegen te gaan ziet de gemeente toe op een goede verdeling van
het aanbod in de verschillende prijscategorieën over de verschillende wijken in
de gemeente.
Met betrekking tot gemeentelijke heffingen en tarieven hanteert de gemeente
een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishouden met een inkomen tot
bijstands-niveau.
5.6 Kwaliteit van de huurwoningen.
De gemeente stimuleert de verhuurders het energetisch verbeteren van
huurwoningen tot minimaal label B.
De gemeente spreekt verhuurders aan op achterstallig onderhoud.
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6 Vrije Tijd Accommodaties(VTA), bijvoorbeeld buurthuizen

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
6.1 VTA's zijn een recht voor de buurtbewoners.
Buurten hebben recht op VTA‟s en deze dienen in alle wijken aanwezig te zijn.
De SP streeft naar buurthuizen op niet commerciële basis.
De gemeente stimuleert een gemengde populatie in maatschappelijke
instellingen als scholen, peuterspeelzalen, enz.
Dat begint met het stimuleren van gemengde woonwijken.

6.2 Bestrijd de verloedering.
Kerkrade is in beweging.
Gezinnen worden steeds kleiner. Jongeren willen sneller op zichzelf
wonen. De vergrijzing heeft zijn sporen al achtergelaten.
Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. In het komend
decennium zal het aantal eenpersoonshuishoudens sterk stijgen.
Kleinere, maar vooral goedkopere woonruimte is dan hard nodig.
Na de sloop van panden dient er gezamenlijk met de eigenaar, wijk en
buurtverenigingen tot een tijdelijke inrichting komen van de openbare ruimte.
De SP staat ervoor dat er geen sloop uitgevoerd wordt zonder dat er een plan
bestaat voor de tijdelijke herinrichting. Wij denken hierin met name aan
trapveldjes, bankjes etc.

6.3 Aandacht voor de menselijke maat.
De SP staat voor eerherstel van de menselijke maat bij, zowel de grootte van
scholen, winkels en welzijnsinstellingen. De SP staat voor genoeg woningen
onder de huursubsidiegrens.
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7 Ouderenbeleid.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
7.1 Ouderen mogen nooit de sluitpost van de begroting worden.
Mensen worden gemiddeld steeds ouder en we kunnen daar gewoon blij om
zijn. Ook zijn we met zijn allen van mening dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen.
Alleen is de balans doorgeslagen, want als ouderen kiezen voor een
andere woonvorm komen ze bedrogen uit. Bejaardentehuizen,
verzorgingstehuizen zijn in het verleden kortzichtig en onterecht
massaal afgebroken.
Meer en meer ouderen kunnen vereenzamen omdat ze afhankelijk geworden
zijn van familie en/of buurtbewoners omdat het aan reguliere zorg ontbreekt.
7.2 Betaalbare woonvormen voor ouderen wijkgericht georganiseerd.
Er dienen meer betaalbare woningen voor ouderen te komen en tussenvormen
van wonen, zoals wooncomplexen en de ontwikkeling van
levensloopbestendige huizen. Deze dienen wijkgericht georganiseerd te
worden om de ouderen binnen hun sociale omgeving zo lang als mogelijk te
laten verblijven. Er dienen ontmoetingsplekken voor ouderen te worden
georganiseerd te worden binnen de(nog te realiseren) buurthuizen. Deze
plekken dienen laagdrempelig en op niet commerciële basis aangeboden te
worden.
7.3 Handen af van de verzorgingstehuizen.
De SP is tegen bezuinigingen in verzorgingshuizen. Dit voorkoming van nog
hogere werkdruk bij het verzorgend personeel en zal zich hier met alle
middelen tegen verzetten.
Desnoods zal de gemeente zelf deze zorg moeten organiseren.
7.4 Bouwen voor behoud van de zelfstandigheid.
In de woningbouw zal meer rekening gehouden moeten worden met de
veranderde samenstelling van de bevolking en het feit dat ouderen en
mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Nieuwe
woningen en woongebouwen moeten voldoen
aan scherpere eisen voor totale toegankelijkheid. Bij de toegang,
inrichting en beheer van openbare gebouwen moet als uitgangspunt
gelden dat alle burgers gelijk van de diensten gebruik moet kunnen
maken.

7.5 Risicoplekken aanpakken.
Het onderhoud van trottoirs dient aanzienlijke verbeterd te worden.
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7.6 Ouderen mondiger maken met digitale bankzaken.
Banken sluiten meer en meer filialen vanuit puur financiële redenen en zetten
hun dienstverlening over naar het Internet. Dit kan voor veel ouderen in
Kerkrade grote problemen opleveren. Ze zijn gewend om veel van hun
dagelijkse financiële en met name hun dagelijkse boodschappen zaken contant
te regelen. De SP staat ervoor om zoveel als mogelijk om de lokale bankfilialen
te behouden, maar staat er vooral voor dat onze ouderen onder begeleiding
geleerd krijgen om met deze nieuwe zaken overweg te kunnen.
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8 Jongeren/jeugd beleid en scholing.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
Een slim jongeren/jeugd beleid is op de toekomst voorbereid. De stad
zorgt voor goed en bereikbaar onderwijs voor iedereen.
Niet alleen jonge kinderen, maar ook pubers, jongeren en volwassenen
moeten zich thuis voelen in het onderwijs dat Kerkrade aanbiedt.
De gemeente blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor goed onderwijs.
De kerkraadse SP wil dat de gemeente Kerkrade zijn verantwoordelijkheid voor
het kerkraadse onderwijs weer oppakt.
8.1 Een nieuwe school voor HAVO/VWO en Gymnasium in Kerkrade.
Met name betreffende de leeftijdsgroep van onze middelbare school leerlingen
vinden wij dat er verleden beslissingen genomen zijn waar wij als SP grote
moeite mee hebben. Een stad als Kerkrade kan niet zonder hoger middelbaar
onderwijs. Wij staan ervoor om voor Kerkrade een openbare school te
realiseren voor HAVO/VWO en Gymnasium.
8.2 Compenseer de ouders voor ongevraagde reiskosten.
Een gevolg van het sluiten van de scholen voor HAVO/VWO en Gymnasium is
dat de ouders van betreffende leerlingen opeens, zonder dat zij hier om
gevraagd hebben, geconfronteerd worden met behoorlijke reiskosten als zij
hun kinderen veilig naar school wensen ten sturen.
Wij als SP streven ernaar om de ouders hiervoor te compenseren en/of
alternatief schoolvervoer te organiseren.
8.3 Tegen gigantische schoolfabrieken.
De SP is voor scholen die een afspiegeling van de wijk zelf zijn. Leerlingen
moeten tenminste in hun eigen wijk naar een goede basisschool kunnen.
Leerlingen verdrinken in gigantische schoolfabrieken. Op megascholen zijn
leerlingen een nummer. De SP wil dat de omvang van scholen overzichtelijk
blijft, zodat leerlingen en leerkrachten elkaar tenminste kennen en
scholieren niet te onder gaan in de ongebreidelde schaalvergroting.
In plaats van een fusieprikkel zullen we bekijken of schoolbesturen
kleinschalig onderwijs willen stimuleren.
Vaak wordt de vorming van een brede school gebruikt om er een fusie
door te drukken. Meer dan de helft van de leraren is voorstander van
een maximale schoolgrootte. In het voortgezet onderwijs is dit bijna
70%.
Kleine scholen moeten de nadruk leggen op het bouwen van sociale
bindingen in de wijken.
8.4 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en daarom staan we voor.
Toegankelijke kinderopvang, naschoolse activiteiten, het signaleren van
problemen bij kinderen helpen hierbij. Hierbij wordt opgemerkt dat
gekwalificeerd personeel altijd aanwezig moet zijn. Te vaak gebeurd het dat
een stagiaire die belast wordt met de eindverantwoording van een groep.
Oudere jeugd opvangen en begeleiden naar werk of naar een diploma.
Het maken van ontmoetingsplekken middels bijv. buurthuizen samen
met jongeren, luisteren naar de behoefte van jongeren. Met de jeugd
communiceren over hun wensen, maar hun ook op hun plichten
aanspreken.
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9 Financiën.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
De gemeente Kerkrade ondervind net als vele andere gemeenten de gevolgen
van de crisis en het overhevelen van taken door de landelijke overheid, zonder
dat hier voldoende budget tegenover staat om deze extra taken uit te voeren.
Het gevolg daarvan is dat de rekening van deze zaken onverkort bij de
bewoners en met name de kwetsbare groepen binnen onze gemeente
neergelegd worden. Hier zijn wij als SP faliekant tegen.
9.1 Een sober, realistisch, maar vooral sociaal financieel beleid.
In deze voor vele groepen van mensen moeilijke tijden past een sober,
realistisch, maar vooral een sociaal financieel beleid. Wij als SP vinden dat
hierin geen ondersteuning van commerciële sportorganisaties en
ongebreidelde bouw van winkelruimte, terwijl er een groot percentage
leegstand is, op zijn plaats is.
Zeker gezien het feit, dat er vanaf 2014 al een structureel tekort op de
gemeentelijke begroting van meer dan 6 miljoen Euro per jaar zal zijn.
9.2 Financiële lijken in de kast onderkennen en verwijderen.
Wij maken ons grote zorgen, dat de bewoners van Kerkrade afhankelijk zijn
van het resultaat van een voetbalwedstrijd(de gemeente staat immers
garant voor 15,6 Miljoen Euro voor de betreffende voetbalorganisatie), of
dat het Centrumplan uit de begroting van meer dan 20 miljoen Euro zal
lopen(wat ieder project van die afmeting doet) en dat er tegelijkertijd niet
voldoende huurders/kopers gevonden worden om het plan exploitabel te
maken.
Tenslotte is het op dit moment niet duidelijk of in de toekomst nog wettelijke
verder gegaan mag worden met de huidige projectontwikkelaar van het
Centrumplan, omdat deze nog steeds verwikkeld is in een corruptieonderzoek
gerelateerd aan de zaak tegen de ex VVD wethouder van Reij. Zou deze zaak
nog een staartje krijgen, dan is onduidelijk of de investeringen van meer dan
12 miljoen Euro voor aankopen van panden door de gemeente voor het
centrumplan, niet als verloren beschouwd moeten worden.
9.3 Grote financiële uitgaven alleen als de burger er voordeel van heeft.
Wij zijn tegen verkwanseling van de Essent gelden voor projecten waar de
inwoners van Kerkrade niet direct financieel voordeel van hebben.
9.4 Stimuleer startende ondernemers.
We willen een onderzoek naar de mogelijkheden om leegstaande panden op
te kopen en voor verhuur beschikbaar stellen aan startende ondernemers.
9.5 Eerst in de gemeentelijke bedrijfsvoering kijken dan pas naar de burger.
Wij zijn er tegen om de onroerendgoed belasting voor burgers als melkkoe te
gebruiken om de gemeente begroting sluitend te maken, zonder dat gekeken
wordt of er niet in de interne bedrijfsvoering van de gemeente
kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.
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9.6 Gemeentelijke belastingen.
De belastingdruk voor de inwoners van Kerkrade mag niet verder oplopen
dan maximaal de inflatiecorrectie. Dekking voor extra uitgaven dient
gezocht te worden, na expliciete toestemming van de gemeenteraad,
binnen de gemeentelijke begroting zonder dat de burger weer gevraagd
wordt om een extra duit in het zakje te doen.
Vervreemden van overheidsgelden om commerciële ondernemingen te
steunen is uit de boze en mag zeker nooit ten laste van de gewone burger
in Kerkrade komen.
9.7 Onverantwoorde financiële verplichtingen afbouwen.
Wij zijn er tegen dat Kerkrade onverantwoorde verplichtingen aangaat,
zoals bankgaranties voor betaald voetbal organisaties en het het kopen van
nog meer aandelen in een voetbalstadion waarvan Kerkrade al nu de grootste
aandeelhouder is. Daarvoor is weinig waardering bij de SP en de burger van
Kerkrade. Wij streven ernaar om deze verplichtingen zo snel als mogelijk af te
bouwen.
9.8 Transparantie over de financiële kosten en baten aan de burger geven.
Wij wensen dat bij ieder ieder raad- en college programma dit voorzien
wordt van een kosten/baten analyse een financiële paragraaf. Dit zodat de
inwoners van Kerkrade weten waaraan ze beginnen.
9.9 Ontzie de zwakkeren.
Op grond van doelgroepenbeleid dienen de mensen met de laagste inkomens
zoveel mogelijk ontzien en zo mogelijk gecompenseerd worden.
Ondanks de financiële situatie waarin het land en dus Kerkrade zich komende
jaren bevindt staat het financiële kader onverkort overeind. De rekening van
de crises mag niet bij de kwetsbaarste doelgroepen worden gelegd.
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10 Cultuur en Sport.

10.1 Cultuur.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
Wij maken ons bezorgd dat culturele activiteiten te duur worden voor de
inwoners van Kerkrade.
10.1.1 Cultuur moet betaalbaar blijven voor het grote publiek.
Cultuur zou interessant, toegankelijk en betaalbaar blijven voor het grote
publiek. Ondersteuning van de amateurkunst blijft hierbij hard nodig.
10.1.2 Samenwerking bij cultuur is essentieel.
Samenwerking met bijvoorbeeld Vrije Academie en Muziekschool is
noodzakelijk.
10.1.3 Realiseer een cultuurgebouw in het centrum van Kerkrade.
Na het campus debacle zijn de deze tijdelijk ondergebracht in gehuurde
ruimtes van het voormalig ministerie van defensie, terwijl wij als SP meer
zien in de mogelijkheid dat de gemeente het voormalig AID gebouw
aankoopt. Midden in het centrum kan hiermee een integraal cultuurgebouw
ontstaan.
10.1.4 Steun actief het muziekonderwijs.
Verder wil de SP dat de gemeente een actieve bijdrage levert voor het
muziekonderwijs in de basisscholen.
10.1.5 Cultuur moet toegankelijk blijven voor het grote publiek.
Het is van groot belang dat jong en oud vrije toegang hebben tot
kunstzinnige en culturele voorzieningen. Ontspanning, educatie en een
volle deelname aan de maatschappij zijn het resultaat.
Kunst en cultuur dragen sterk bij aan de leefbaarheid van de stad.
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10.2 Sport.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
De hoeveelheid beweging die een gemiddelde Nederlander krijgt daalt al
jaren. Dat gaat in de toekomst problemen opleveren die nu al zichtbaar
worden.
10.2.1 Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen en bewegen.
Kinderen moeten buiten kunnen spelen in een veilige omgeving (een
derde van de kinderen in de grote steden speelt nooit buiten!).
In de openbare ruimte moet daar rekening mee gehouden worden
Sport levert een belangrijke bijdrage aan meer beweging. Sport leidt tot een
betere gezondheid. Sport is een zeer sociale bezigheid en moet gestimuleerd
worden. Te beginnen bij de jeugd.
10.2.2 Sport moet toegankelijk blijven voor het grote publiek.
Sporten is duur. Veel mensen kunnen een lidmaatschap van sportvereniging
niet betalen. De gemeente moet actief zorgen dat regelingen uitgevoerd
worden.
10.2.3 Steun de vrijwilligers van de sportverenigingen.
Sportverenigingen worden dikwijls gerund door vrijwilligers. Vrijwilligers
leveren een grote bijdrage aan de continuïteit van een vereniging. Daarom
verdienen de verenigingen ook volop steun van de gemeente.

10.2.4 Wijksportevenementen ondersteunen.
Ook recreatieve sportevenementen kunnen op de steun van de SP rekenen.
Het organiseren van wijkevenementen, zoals een straatvolleybaltoernooi,
moet worden gestimuleerd. Door dergelijke toernooien samen met
sportverenigingen te organiseren, kan zowel de betrokkenheid met de wijk als
het gevoel voor sport tot een hoger niveau getild worden. Het houden van
wijkevenementen zal ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijken en
de stad.
De gemeente dient hiervoor geen kosten in rekening te brengen en de
nodige vergunningen ruimhartig toe te kennen.
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11. Veiligheid en Privacy.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
Politieagenten moeten zo veel mogelijk op straat werken en zo min mogelijk
achter het bureau.
Zichtbaarheid is belangrijk en vergroot het gevoel van veiligheid.
11.1 Blauw moet zichtbaar blijven op straat.
SP zal zich blijven verzetten tegen de sluiting van de politieposten.
Bezuiniging op wijkagenten en wijkpolitieposten is onacceptabel. SP wil een
vaste post in Kerkrade, uitbreiden van de handhaving, ook op milieugebied.
Geef geen vergunningen af als je niet kunt handhaven anders bevorderen
we de milieucriminaliteit.
11.2 Bestrijd verloedering in de wijken.
Steeds meer ouderen durven 's avonds in Kerkrade niet meer de straat op. Dit
is een slechte ontwikkeling.
Om toch volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen moet het
veiligheidsgevoel bij ouderen worden vergroot. De verloedering van de
wijken moet worden tegengegaan door o.a. betere verlichting op de
doorgaande routes.
De wijkagent moet weer terug op straat. Zodat ook ouderen weer veilig over
straat durven te gaan.
11.3 Goed onderhoud van de openbare ruimte is noodzaak.
Stoepen, fietspaden en wegen dienen vrij te zijn van obstakels, kuilen, bulten
en losliggende tegels. Ouderen en mensen met een (visuele) beperking dienen
zonder angst voor valpartijen de weg op te kunnen. Een goed onderhoud van
de stoepen en wegen is hiervoor een noodzaak. Stoepen dienen bij
oversteekpunten op gelijke hoogte te liggen met de straat. Ook het hinderlijk
neerzetten op stoepen van reclame borden, afvalzakken en fietsen moet
worden tegengegaan.
11.4 Goed onderhoud van openbaar groen is essentieel.
Openbaar groen mag niet oorzaak zijn van gevaarlijke situaties en het zicht
belemmeren bij kruisingen of op hoeken. Ook mogen geen borden aan het zicht
worden ontrokken door wildgroei en achterstallig onderhoud.
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12 Ruimtelijke ordening en Verkeer.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
12.1 Geen buitenring in onze gemeente.
De SP is tegenstander van de de Buitenring in de huidige vorm en uitvoering.
Wij willen dat er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van bestaande wegen.
12.2 Vrije baan voor de fiets.
Verbetering van fietspaden en zorg voor een betere veiligheid.
Naar onze mening is de beste manier om het fietsen te bevorderen het
creëren en in stand houden van een aantal snelle, rustige, comfortabele
fietsroutes tussen de binnenstad, de omliggende wijken en de
randgemeenten.
12.3 Veilig op de fiets.
Dat vereist: voorrang bij kruispunten, goed onderhoud, actief optreden van
politie tegen foutparkeren op deze fietspaden.
12.4 Verschuif de aandacht van de auto naar de fiets.
De voorzieningen voor fietsers moeten meer aandacht krijgen ten opzichte
van de aandacht die nu aan het autoverkeer gegeven wordt. Fietspaden
moeten breed genoeg zijn voor scootmobiel.

12.5 Openbaar vervoer met aandacht voor onze ouderen.
Het openbaar vervoer dient rekening te houden met de specifieke behoeftes
van ouderen. Dit betekent dat er in de nabije omgeving van alle senioren- en
bejaardenwoningen en verzorgingshuizen een overdekte bushalte moet zijn.
Ook zullen er perrons geschikt voor scootmobiel en rollators moeten komen.
De SP wil een overdekte en verwarmde wachtruimte bij het
busstation.
Verkeersknelpunten moeten worden opgelost.
12.6 Sluit het railvervoer aan op het Duitse spoornet.
De SP is voorstander van railvervoer naar Aken via Avantis.
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13 Natuur en Milieu.

Waar staat de SP in Kerkrade voor?
Voor allerlei zaken in ons dagelijks leven maken we gebruik van energie. Om te
koken, voor verwarming, voor het gebruik en de productie van apparaten als tv
en computer enzovoorts. Ongemerkt zijn we in de loop der jaren meer
afhankelijk geworden van al deze voorzieningen om ons heen.
De verbranding hiervan zorgt voor een enorme impact op het milieu. Daarnaast
raken de bronnen steeds verder uitgeput. Dit merken we ook in de stijging van
de energieprijzen van de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze prijzen
alleen maar blijven stijgen.
De visie zou moeten zijn om Kerkrade maximaal onafhankelijk te maken van
energiebedrijven en fossiele brandstoffen.
13.1 Duurzame energie is het sleutelwoord.
Wanneer energie steeds duurder wordt en fossiele bronnen opraken, wat dan?
De oplossing ligt binnen handbereik: duurzame energie is het sleutelwoord.
Duurzame of hernieuwbare energie is energie die afkomstig is uit bronnen die
niet op kunnen raken, zoals zonlicht, aardwarmte, waterkracht of windkracht.
Daarnaast hebben ze het grote voordeel dat ze minder negatieve impact op het
milieu hebben, doordat er geen of minder uitstoot van CO2 is. Er zijn tal van
technieken beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Het wordt tijd om
daar meer gebruik van te maken.
13.2 Vermindering van de maandelijkse energielasten door duurzaamheid.
De SP streeft ernaar dat voor alle inwoners in Kerkrade die dat wensen,
gezamenlijk energie ingekocht wordt. Hierbij geldt hoe meer inwoners meedoen,
hoe groter de korting is die bedongen kan worden.
De bedoeling is om de helft van de verkregen korting rechtstreeks aan de
bewoners van Kerkrade ten goede te laten komen. Dit scheelt weer in de
maandelijkse lasten voor onze inwoners die het sowieso al moeilijk hebben.
De overige helft van de bedongen korting wordt rechtstreeks geïnvesteerd in
duurzame energie bronnen en worden zonnecollectoren aangeschaft en
opgesteld op gemeente terreinen die nu leeg staan.
13.3 Niet alleen duurzame zonne-energie.
Er zou onderzocht moeten worden in hoeverre het oppompen van mijnwater dat
nu ongebruikt in de gangen van de voormalige mijnen staat in deze duurzame
energiecyclus opgenomen kan worden. De zon schijnt immers niet altijd en dat
zou het rendement van het systeem kunnen vergroten, als eerder in de
zonne-uren opgepompt mijnwater in de niet zonne-uren weer terugvloeit, via
een energie opwekkende turbine, naar de mijngangen.
13.4 Wat hebben wij hieraan?
Het overschot van de hiermee opgewekte energie wordt terugverkocht aan de
energiebedrijven en de opbrengst hiervan wordt teruggegeven aan de
deelnemende inwoners van Kerkrade.
Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ten eerste kan het een verlaging van de
maandelijkse energiekosten opleveren van de deelnemende inwoners en ten
tweede maken wij ons als Kerkrade steeds minder afhankelijk van fossiele
brandstoffen. Wat vooral goed voor het milieu is.
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13.5 Kritisch zijn op milieubelastende verkeersmaatregelen.
De SP wil inzetten in de aanpak van externe zaken die van grote invloed
zijn op onze gezondheid. voeding, medicijnen, materialen en milieu.
Bijvoorbeeld luchtvervuiling, geluidsoverlast, stof en fijnstof,
kankerverwekkende stoffen.
De grootste verbetering van de luchtkwaliteit zal geleverd moeten worden
door landelijke maatregelen met betrekking tot het Nederlandse
wagenpark.
In aanvulling daarop zijn wij voorstander van het volgende lokale beleid om de
luchtkwaliteit te verbeteren: bevorderen van het gebruik van de fiets en het
openbaar vervoer. Zeer terughoudend zijn we als SP bij de aanleg van nieuwe
wegen in de bebouwde kom; wel maatregelen nemen die de doorstroming en
een regelmatige snelheid van het verkeer bevorderen, zoals rotondes i.p.v.
Stoplichten waar dit mogelijk is.
13.6 Bescherming van bomen en klein groen.
Tussen de parken hebben de groenstroken en bomen een belangrijke functie,
zowel als ecologische verbinding als voor de leefbaarheid.
Naar onze mening wordt er, vaak vanwege economische belangen, veel te
slordig met dit kostbare bezit omgesprongen.
Zo zijn er afgelopen jaar op grote schaal wortels van bomen doorgezaagd bij
de aanleg van kabels voor de elektronische snelweg van de toekomst. Ook
voor verkeersingrepen en parkeervoorzieningen sneuvelen honderden
bomen per jaar. Wat ons betreft wordt er paal en perk gesteld aan dit
kannibalisme van schaars groen. Bovendien zou op het kappen van een
oude, waardevolle boom, een hoge prijs gezet moeten worden als drempel
tegen te gemakkelijke kap en ook om de aanplant van voldoende
vervangende bomen mogelijk te maken.
13.7 Blijvend beschermen van kerkraadse natuurgebieden.
De natuurgebieden in en rond Kerkrade moeten blijvend beschermd worden.
De SP zet in op het behoud van de bestaande natuur in en rond Kerkrade.
Daarbij is onze natuur een van de peilers waar het toerisme op leunt.
13.8 In aanbestedingstrajecten is het motto duurzaamheid.
Bij aanbestedingstrajecten dient de duurzaamheid zwaar te worden
meegewogen. Het gebruik van diesel als brandstof voor het gemeentelijk
wagenpark dient te worden teruggedrongen ten gunste van hybride-,
elektrische-, of zelfs door waterstof aangedreven auto‟s.
Gebruik van duurzame energie wordt de norm en dient te worden bevorderd.
13.9 Risicobedrijven en vervuiling.
Risicobedrijven moeten zich houden aan de risico analyse. De risico‟s die
een bedrijf oplevert voor de omgeving moeten op schrift aan de
omwonenden bekend worden gemaakt, samen met een duidelijke instructie
wat te doen bij calamiteiten.
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14 Gemeentelijke verantwoordelijkheden niet uitbesteden maar zelf doen.
De SP is er voor om zoveel mogelijk het initiatief en de uitvoering van beleid
door het eigen ambtelijk apparaat te laten uitvoeren.
Alleen in zeer speciale gevallen, waar zeer specifieke deskundigheid wordt
gevraagd, of waar deze wettelijk verplicht is, zou deze moeten worden
ingeschakeld. Bovenstaande houding geldt eveneens bij het inhuren van
interim personeel en management. Waarbij ook de aanbesteding van
opdrachten aan externe bureaus en instanties voor de gemeenteraad
inzichtelijk, transparant,helder en vooral controleerbaar dienen te zijn.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou het motto van de gemeente
Kerkrade en het ambtelijk apparaat moeten worden. Dat betekent dat er altijd
rekening dient te worden gehouden met de effecten van het uitvoeren van
gemeentelijke kerntaken op mens, milieu en maatschappij. Dus niet blind voor
de goedkoopste aanbieder kiezen, die achteraf toch weer de duurste
wordt omdat hiermee weer een nieuwe topzware organisatie gecreëerd wordt.
Samenvattend, dus niet blind uitbesteden van gemeentelijke kerntaken aan
externe bureaus en instanties, maar zelf uitvoeren van o.a. thuiszorg,
huisvuil en huisvesting van scholen.
14.1. Dienstverlening.
Over de traditionele dienstverlening van de gemeente kunnen we kort
zijn, deze is over het algemeen goed te noemen. Er wordt nog steeds
gestreefd om deze te verbeteren. Een goede ontwikkeling is het werken op
afspraak bij de balie burgerzaken.
14.2 Bureaucratie.
Veel burgers verzuipen letterlijk in alle formulieren en procedures die zij
moeten doorlopen. Een geordende samenleving kan niet zonder enige
vorm van bureaucratie. Maar vaak genoeg is het wel wat veel van het
goede en houdt ze zichzelf in stand. De SP is dan ook voor bureaucratie
waar het moet en afschaffen waar het kan.
14.3 Bestuurlijke samenwerking.
Terwijl de rijksoverheid steeds meer taken overhevelt naar het lokale
bestuur, hevelt het lokale bestuur steeds meer taken over naar het zogenaamd
verlengd lokaal bestuur. Deze interlokale samenwerking zoals met name in
Parkstadverband heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een soort vierde
bestuurslaag.
Maar dan wel een laag zonder deugdelijke democratische sturing en toezicht.
In de toekomst moeten er besluiten genomen worden over de wijze waarop
Parkstad Limburg voorgezet gaat worden. Er komt een transformatie van
een beleids- naar een uitvoeringsorgaan.
Wij staan bijzonder kritisch tegenover het gegeven dat de democratische
legitimiteit op grotere afstand wordt gezet bij een gelijktijdig verhogen van
de kosten per gemeente. Wij pleiten voor het versterken van het
democratische gehalte van het regionale bestuur. Wij zullen ons hiervoor
blijven inzetten en de ontwikkelingen op het gebied van overdracht van de
autonomie van de gemeente naar Parkstad kritisch blijven volgen en onze
mening hierover duidelijk naar voren brengen.
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14.4 De burger dichter bij het bestuur van de gemeente.
Niemand kan tegenwoordig nog om e-mail, websites en Facebook heen,
en toch is de afstand tussen de burger en de overheid nog nooit zo
groot geweest. Voor Kerkrade streven wij ernaar om de burgers mee te
laten denken bij zaken die hun direct aangaan. Het is naar onze
mening niet voldoende dat maar eens per 4 jaar bij verkiezingen de
kerkraadse burger zijn mening mag geven en zijn stem mag
uitbrengen. De ontwikkelingen in Kerkrade veranderen hiervoor te snel.
Daarbij heeft het bestuur van de gemeente ook niet in alle gevallen de
wijsheid in pacht en is het tegenwoordig zeker wel mogelijk en ook
betaalbaar om een systeem van referenda te ontwikkelen.
Wij streven naar een correctief referendum zodat de inwoners van
Kerkrade zich kunnen uitspreken over belangrijke zaken die hun direct
aangaan en besluiten van het gemeentebestuur eventueel
tegenhouden.
Daarnaast streven wij naar een raadgevend referendum zodat de
gemeenteraad weet wat er in de bevolking leeft en bij besluitvorming
hiermee rekening kan houden. Dit verbetert de kwaliteit van de
besluitvorming en geeft de kerkraadse burger direct invloed op het
lopende beleid en niet pas achteraf via gemeenteraadsverkiezingen die
maar eens in de vier jaar zijn.
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