Coalitieakkoord
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014
hebben de partijen Burgerbelangen (8 zetels), Partij van de Arbeid (4 zetels), Lokaal Alternatief (2
zetels), VVD (2 zetels) en Ouderenpartij Kerkrade (1 zetel) een werkbare meerderheid in de
gemeenteraad (17 van 29 zetels).
Genoemde partijen hebben besloten voor de periode 2014 – 2018 een coalitie te vormen ten
behoeve van het besturen van de gemeente Kerkrade.
Bij de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is uitgegaan van 5 FTE’s
wethoudersposten die worden ingevuld door twee fulltime wethouders en vier parttime
wethouders:
Burgerbelangen:
Partij van de Arbeid:
Lokaal Alternatief :
VVD :
Ouderenpartij Kerkrade :

2.5 FTE’s =
3 wethouders ( 1x 1 FTE, 1 x 0.8 FTE, 1 x 0.7 FTE)
1 FTE =
1 wethouder
0.75 FTE =
1 wethouder
0.75 FTE =
1 wethouder
---------------------

Ten aanzien van de portefeuilleverdeling en de motivatie wordt verwezen naar respectievelijk bijlage
1 en bijlage 2.
De deelnemende partijen van het coalitieakkoord zullen de beleidsspeerpunten voor de periode
2014 – 2018 nader uitwerken en vastleggen in een collegeprogramma 2014 – 2018.

Aldus overeengekomen, raadhuis gemeente Kerkrade, d.d. 11 april 2014.
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Portefeuilleverdeling nieuw college gemeente Kerkrade
Op grond van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2014 - en na een informatietraject door de door
Burgerbelangen benoemde informateur HUUB WIERMANS - heeft de grootste partij Burgerbelangen
(8 zetels) besloten een coalitie aan te gaan met de Partij van de Arbeid (PvdA), Lokaal Alternatief,
VVD en Ouderenpartij Kerkrade.
De coalitie heeft een meerderheid in de raad (17 van de 29 zetels). In de raadsvergadering van 23
april 2014 zal de benoeming van de wethouders worden voorgesteld. Burgerbelangen met 8 zetels in
de raad levert 3 wethouders (2.5 FTE = 1 x 1.0 FTE, 1 x 0.8 FTE, 1 x 0.7 FTE), PvdA met 4 zetels levert 1
wethouder (1.0 FTE), Lokaal Alternatief met 2 zetels levert 1 wethouder (0,75 FTE), VVD met 2 zetels
levert 1 wethouder (0,75 FTE) en de Ouderenpartij Kerkrade met 1 zetel levert geen wethouder.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van de gemeente Kerkrade ziet er als volgt uit:
Jos Som (Burgemeester/voorzitter gemeenteraad, college en presidium)
Openbare Orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken), Rampenbestrijding, Coördinatie
handhaving, Eurode en Internationale Zaken, AB/DB Parkstad Limburg
Tim Weijers tevens loco-burgemeester (Burgerbelangen)
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Openbare Ruimte en Wijkontwikkeling, Toerisme, PR,
Marketing & Communicatie, coördinatie evenementen en Wijkwethouder Noord
Jo Schlangen (Burgerbelangen)
Onderwijs, Jeugdzorg, Jeugdbeleid, Sport en Weekmarkten & Kermissen
Huub Wiermans (Burgerbelangen)
Sociale zaken en Werkgelegenheid, Personeel & Organisatie, Parkstad Limburg, IBA (coördinerend),
Centrummanagement en Coördinerend portefeuillehouder Centrum Plan
Leo Jongen (Partij van de Arbeid)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderenbeleid, Maatschappelijke Zorg, Volksgezondheid
(coördinerend) en Wijkwethouder Oost
Jo Bok (Lokaal Alternatief)
Cultuur (incl. Creative City), Welzijn (incl. Bibliotheek), Verkeer en Vervoer, Vastgoed,
Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Milieu, Afval & Reiniging, Duurzaamheid en Wijkwethouder West
Dion Schneider (VVD)
Financiën, Economische Zaken, Euregionale Arbeidsmarkt, Informatisering & Automatisering en
Publiekszaken & Dienstverlening

Burgerbelangen heeft de dag na de gemeenteraadsverkiezingen – 20 maart 2014 – partijgenoot
Huub Wiermans aangesteld als informateur om bij alle partijen in de raad te sonderen en te
informeren met betrekking tot de te vormen coalitie en de hoofdlijnen van beleid voor de periode
2014 – 2018. De gesprekken met de verschillende partijen zijn gevoerd op 24, 25 en 26 maart 2014.
De gesprekken zijn door de raadsgriffie genotuleerd. Vanaf 27 maart 2014 heeft Burgerbelangen zich
intern beraden over de beoogde deelnemers aan een coalitie. Op maandag 31 maart heeft
Burgerbelangen bekend gemaakt de coalitiebesprekingen te continueren met PvdA, Lokaal
Alternatief, VVD en Ouderenpartij Kerkrade. Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat
formateur Tim Weijers op 11 april 2014 kon melden dat het Coalitieakkoord 2014 – 2018 is
ondertekend door Burgerbelangen, PvdA, Lokaal Alternatief, VVD en Ouderenpartij Kerkrade.

Coalitieakkoord 2014 – 2018
De coalitieperiode 2014 – 2018 zal in belangrijke mate gekenmerkt worden door de decentralisatie
van rijkstaken naar de gemeente (met gelijktijdig een budgettaire korting) en het verder onder druk
staan van de gemeentelijke financiën. Dit alles tegen de achtergrond van de visuele transformatie die
Kerkrade ondergaat en waarbij de coalitiepartijen het gericht en met gevoel voor realisme verder
investeren in de stad als opgave zien. Aldus een bijdrage leverend aan de aantrekkelijkheid van het
woon- en leefmilieu binnen onze stad.
Financiën
De nieuwe coalitie zal geconfronteerd worden met beleidskeuzen binnen krappe financiële kaders.
Dit zal moeten leiden tot een bezinning op de kerntaken van de gemeente. Bij zowel het
gemeentebestuur alsook bij de burgers zal het besef c.q. realisme moeten doordringen dat “niet alles
meer kan”. Lastenverzwaring voor de burgers moet in principe worden vermeden, omdat het
rijksbeleid van de afgelopen jaren al tot aanzienlijke lastenverzwaring heeft geleid. Doel is om na een
gedegen verdiepingsslag te komen tot een evenwichtig pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Op
voorhand wordt hierbij geen enkel beleidsveld uitgesloten. Pas nadat alle mogelijke andere opties
voor bezuinigingen op de gemeentebegroting niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, kan
verhoging van de gemeentelijke belastingen worden overwogen.
Beleid
De nieuwe coalitie staat voor een moeilijke - maar niet onmogelijke - opgave. De vraagstukken van
krimp, vergrijzing, ontgroening en de gevolgen van de economische crisis en decentralisatie
rijkstaken vragen om fundamentele keuzes waarbij de balans wordt gevonden tussen de
gemeentelijke kerntaken in relatie tot de financiële armslag. De inzet van een efficiënt werkende
gemeentelijke organisatie geldt daarbij als een belangrijke voorwaarde. In beleidsmatige zin zal
blijvend worden gezocht naar samenwerking met andere gemeenten om schaalvoordelen te
bewerkstelligen bij de uitvoering van gemeentelijke taken, zonder daarbij de eigen identiteit uit het
oog te verliezen. De nieuwe coalitie gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Ambitie
Het past niet bij Kerkrade om ambitie ten koste te laten gaan van wet- en regelgeving en financieel economische beperkingen. De coalitiepartijen zijn vastberaden kansen te zien en te grijpen om
eerdergenoemde transformatie van Kerkrade verder vorm te geven. Het maken van duidelijke keuzes
in eerder uitgesproken ambities, herprioriteren of zelfs het stopzetten van initiatieven wordt daarbij
niet geschuwd. Bij het maken van keuzes zal het vizier nadrukkelijk gericht zijn op de toekomst van
Kerkrade als levendige, sociale, aantrekkelijke, sportieve en zich onderscheidende stad. De
coalitiepartijen zien het als hun uitdaging om de belangen van de burgers van Kerkrade bij de
realisatie van hun ambities rechtstreeks te betrekken, aldus verbinding zoekend tussen burger en
bestuur/politiek. Zelfredzaamheid en participatie moeten hand in hand gaan met innovatie en
creativiteit. De coalitiepartijen wensen de toekomst met gevoel voor realisme tegemoet te zien
zonder te vervallen in fatalisme. Het op korte termijn te vormen collegeprogramma mag in die zin
worden gezien als ambitiedocument.

