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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".
op vraag "3 Waarop mag volgens u absoluut niet op bezuinigd worden?" is het meest gekozen
antwoord (80%): "Zorg en welzijn".
Op stelling 4 ‘Ook op de stichting d’r Sjalter zal bezuinigd moeten worden’ antwoordt 44% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".
Op stelling 5 ‘Ik ben voorstander van het halveren van de huur van 800.000 euro naar 400.000 euro’
antwoordt 23% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 69% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee oneens".
Op stelling 6 ‘Er is geen toekomst voor Roda JC ongeacht of de gemeente Kerkrade tegemoet komt of
niet’ antwoordt 42% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (22%) is: "Mee eens".
Op stelling 7 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt "45%”(zeer) eens.
Op vraag "8 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (61%): "Er is te weinig blauw op straat".
op vraag "9 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (61%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 10 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 71% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 288 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Bezuinigingen
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten die
betrekking hebben op Jeugd, Zorg en Werk. Dat moet gebeuren met minder geld van het Rijk.
De gemeenteraad heeft eind mei besloten om een ambtelijke werkgroep in te stellen om met
voorstellen te komen om de uitvoering van (reserves) Sociaal Domein betaalbaar te houden
en de reserves niet te laten opdrogen. - Dit najaar worden knopen doorgehakt. Het gaat om
24 bezuinigingsvoorstellen in de komende jaren, zoals het aanpassen van persoonsgebonden
budgetten, minder subsidie voor welzijnsgroep Impuls en het inkrimpen van de regeling
sociaal-culturele activiteiten. - Stel u zit op de stoel van de ambtenaar.

1 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?

(n=282)
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Ander methode

Weet niet

Op vraag "1 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".

Ander methode, namelijk:













"Westhoes" in de verkoop doen.
Aan de ambtenaren top bezuinigen, we hebben veel te veel managers en te weinig werklui
Alle onzinnige uitgaven in te dammen. zoals weer bijdrage aan Roda-de toekenning aan Guidos
orchestra-dure uitgaven centrumplanBezuinigen op buitensporige uitgaven zoals bv centrecourt
Bezuinigen op de ambtenaren salarissen. Burgemeester nr.1!
Bezuinigen op evenementen, een evenement moet zichzelf bekostigen
Bezuinigen op het ambtelijk apparaat bij de gemeente.
Bezuinigen op investeringen die niet rendabel zijnq
Bezuinigen op overbodige zaken. Die zijn er genoeg lijkt me
Bezuinigen waar dat het minste pijn doet voor de inwoners
Buiten het sociaal domein bezuinigen en niet in het sociaal domein. Absurd en asociaal.
De amtenaren wat weiniger betalen dat die 125 euro weer bij de cronise zieken terecht komt
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De gewogen kaasschaaf = een mix van beide
De posten die al teveel krijgen. Zoals het onderzoek naar de haalbaarheid vh center-court. Dit is
kapitaalvernietiging. Wat gebeurt er met de Pool. Andere posten waar geld aan wordt
uitgegeven en die niets opbrengen.
Die groep, die de gemeenschap per jaar het meeste kost, die niet zijn schulden af lost, gaat het
nu extra hard voelen.
Een analyse maken van de meest duurzame investeringen. Op de meest duurzame vlakken
inzetten en op de rest bezuinigen.
Efficient bezuinigen, niet op een plek, maar alleen waar nodig.
Efficiënter werken
Er zijn te veel eilandjes gemaakt en subsidiepotjes. Parkstad mensen willen nergens geld aan
uitgeven omdat wij ze te veel ondersteunen met gratis activiteiten. Parkstad is net Berlijn tot de
macht 2. Alles is dubbel en nog eens dubbel en het liefst gesubsiditeerd. Je houdt hiermee heel
veel projecten over eind die niet nodig zijn. De ecominie zal vee lzelfstandig worden als er meer
commercielle activiteiten de kans krijgen om te kunnen groeien als de subsidie potjes
dichtgedraaid worden. Denk aan de VAZOM zij zijn duurder met hun cursussen dan de
commercielen(die niet echt commercieel zijn) bedrijven zoals www.chispazo.nl. En de
commerciele mogen helemaal niet meedoen met de gezamelijke activiteiten zoals de
Eurodekunstroute of de cultuurklankboardgroep. Heel bijzonder allemaal. Draai gewoon een
paar kranen dicht met subsidie
Geen bezuinigingen meer op PGB's, Impuls en sociaal culturele activiteiten
Geen center court in kerkrade te duur. Niet faciliteren van de golfbaan in Rolduc. Volle huur Roda
jc. Uitgaven voordeel 37.500.000 euro
Gemeentelijke overhead
Guide op de markt
Het hele systeem extern laten beoordelen. Er gaat veel geld verloren op bepaalde posten die
weinig opbrengen. Ook kleine bedragen geven uiteindelijk een groot bedrag. Verder worden er
teveel zaken nog uitgevoerddoor te zwaar betaalde mensen
Kerkrade en aangrenzende gemeenten zijn kripregio's. Als je dit weet als ambtenaar ga je niet
investeren in dure projecten. Geen Centre Court dus. Ook ga je geen subsidie geven aan
concerten. De mens staat centraal en daar zou ook het geld heen moeten.
Kijken waar geen resultaten behaald worden zoals.roda jc ,je gaat toch niet op impuls bezuinigen
waar al met vrijwilligers diverse functies worden ingevuld het andere doel is water naar de zee
dragen .laat de voetbal club zelf eens geld inzamelen
Kijken waar uitgaves meer kunnen opleveren ; alleen geld naar projecten die niet alleen om een
inspanning vragen maar ook om een resultaat vb bijstand
Kritisch kijken naar de uitgaven en bezuinigen daar waar het kan.
Luxe uitgaven. Zoals kunst Ed. En verder overal een beetje.
Meer huur roda....niks meer aan het centrum doen
Minder in het centrum investeren die doodbloed zelfs na de vernieuwing!
Niet bezuinigen maar Rutte aanspreken op die foutieve politiek die hij voert!!!
Niet bezuinigen op het Sociaal Domein. Welzijn dient er voor iedereen te zijn. En met het
bezuinigen op jeugdzorg gaat het geweer naar achteren af.
Onrechtmatig gebruik van gemeenschaps geld handhaven
Op luxe dingen bezuinigen
Op onbelangrijke dingen bezuinigen bv een marktplein en Roda niet meer sponsoren
Over al kijken waar op bezuinigd kan worden het laaste op het sociaal domijn
Roda
Roda geen geld meer schenken
Roda zou van mij geen rooie cent krijgen vind ik gewoon belachelijk.ik moet zelf zorgen dat ik de
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hypotheek betaal dus hun ook. Dus op geen enkele manier geld.
Stoppen met verbouwen,of laat het een vakman doen,niet een muur van 700000 euro laten
maken die niet goed is
Tóch ook keuzes durven te maken + op totale ambtenarenbestand
Vluchtelingenwerk
Zoeken naar schaalvoordelen door samenwerken met andere gemeenten.

Toelichting
De
kaasschaafmethode:
op alle posten (een
beetje) bezuinigen







Maar eigenlijk gewoon niet..t is met een rede waarom t geld nodig is
Samen (op alle fronten iets dus) bereik je het meest
Zeker niet bij de allerarmste iets weghalen
Zo behoud oud en jong hun rechten.
Zorgen voor minder bureaucratie

Keuzes durven
maken, op enkel een
aantal posten
bezuinigen



Als er dan minder budget is dan jammer genoeg maar bezuinigen op de
sociaal culturele activiteiten ,helaas
Door schaven komt er overal onvoldoende hulp. Dan beter goed te kort
schieten en verder wel goede zorg leveren.
Efficiency verhogen; daarmee een beter functionerend apparaat tegen
minder kosten.
En een nog betere controle op de diverse uitgaven
Je kunt beter een weloverwogen keuze maken en de overlast voor 1
sector te verzwaren, dan dat je op alle fronten gaat snijden waardoor
allen in de problemen komen. Dit houd niet in dat je niet kritisch naar de
andere sectoren kunt kijken.
Maar niet alleen in het sociaal domein
Met name op evenementen van matige kwaliteit.
Nu inzetten op investeren in mensen i.p.v. op megalomane
vastgoedprojecten die alleen maar op financiële missers uitlopen. Houd
m'n hart vast als CenterCourt zo gerealiseerd gaat worden als nu
gepland. Voordat je inzet op het bouwen van 80 studentenwoningen zou
je je eerst kunnen afvragen waarom Kerkrade kennelijk niet aantrekkelijk
is voor studenten uit de omgeving. De tekorten bij Roda mogen niet meer
aangevuld worden door burgers.










Ander methode,
namelijk:





Er zijn genoeg dingen waar op bezuinigd kan worden zoals dure
conserten op de markt gratis kaartjes voor de wethouders en
raadsaleden uitstellen van dure projecten en andere verspilling van
gelden die niet noodzakkelijk zijn
Het "Westhoes" in Kerkrade-West kostte € 4.500.000 en levert een
jaarlijks exploitatietekort op van € 150.000. Dit is weggegooid geld. Haal
zoveel mogelijk terug door het Westhoes te verkopen en besteedt het
vrijgekomen geld aan Jeugd, zorg en werk. Ondersteun bestaande
verenigingsgebouwen financieel. De kosten hiervoor zijn significant
minder.
Maak verstandigere keuzes en ben minder uit op persoonlijke prestige
wethouder.
Jeugd, ouderen en de zorgsector niet bezuinigen.



Moet dan alle in en outs weten.



Weet niet
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Stel er wordt gekozen voor het bezuinigen op enkel een aantal posten.

2 Waarop zou u bezuinigen? (n=262)
(U kunt 3 bezuinigingsmaatregelen noemen)

Ik zou nergens op bezuinigen (9%)
Bezuinigingsmaatregel:





































(verkapte) subsidie aan profesionele instellingen.
Aanbestedingen
Aantal fte wethouders
Aantal wethouders
Aantal wethouders eruit,Amsterdam heeft er ook maar 3
Absoluut geen nieuwe bouwprojecten (centercourt, centrumplan)
Afschaffen subsidie Guido dieteren
Afslanking van de bestuurs organisatie(minder dure experts inhuren 0
Alle extra’s voor uitkeringsgerechtigden.
Alle uitgaven onder de loep
Allerhande onnodige feesten opde markt
Ambtelijk apparaat
Ambtelijk apperaat
Ambtenaren
Ambtenaren
Ambtenaren (2x)
Ambtenaren apparaat
Ambtenaren in de gemeente Kerkrade
Ambtenarenapparaat
Ambtenarenapparaat
Ambtenarenapparaat. Meer gekwalificeerder personeel
Amusement (lees Guido Dieteren)
Asiel beleid
Bedrijven die hun eigen broek moeten ophouden (zoals Roda)
Beelden. Er zijn voldoende beelden in Kerkrade.
Beperken tot zaken die je moet doen
Beter omspringen met gemeentegeld (zie centrum Kerkrade en de als gevolg van slecht
beleid veel te hoge kosten
Bezuinigen op ambtenaren en wachtgeldregelingen
Bezuinigen op buurtcentra impuls (zelf werkzaam geweest, amper sprake van inloop en
daarmee weinig doeltreffend)
Bezuinigen op de onzinnige feestjes en tenten opzetten in bv. Het hertenpark,die fietsrondes
en loopof cross activiteiten waardoor het lokale verkeer veel hinder van ondervindt en er
personeel opgetrommeld moet worden die wij weer moeten betalen.
Bezuinigen op de uitgaven voor buitenlanders.
Bezuinigen op de vergaderingen.
Bezuinigen op sociaal-culturele activiteiten
Bezuinigen op uitvoer afdeling groenvoorziening
Bijdrage aan concert guido dieteren
Bijdrage aan evenementen die in centrum gehouden worden
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Bijdrage aan Roda JC
Bijstand : volg voorbeelden van Rotterdam, Zwolle etc
Bouwen van winkels, sporthallen etc
Buitenring er is al teveel onnodig in geinvesteerd.
Burgemeester salaris en woning.
Bv Sportaccomedaties voor meerder vereningen
Carnavalsverenigingen,
Center cour
Center court
Center court (versoberen, samenwerking met Parkstad versterken
CenterCourt
Centercourt (2x)
Centrum
Centrum plan schrappen; zal nooit wat worden
Centrum-evenementen
Centrumplan
Centrumplan
Centrumplan
Concerten Guido Dieteren (2x)
Cultuur
Cultuur (2x)
Cultuur (2x)
Cultuur. 3 ton voor een al gevestigde artiest?
Declaratiegedrag ambtenaren
Dikke salarissen
Drastische beperking in uitgaves van standbeelden
Drinkfeesten op de Markt
Drugsbeleid - Vooral de onzinnige jacht op marihuana plantjes!
Duidelijke keuzes maken en geen speeltuin aanleggen van 1 miljoen
Dure bouw projecten uitstellen
Dure concerten in het centrum inclusief gratis kaartjes wethouders en raadsleden
Eerst het nodige, dan het nuttige en als laatste het aangename.
Efficenter ambtenarenkorps.
Efficiëntere werkwijze op de afdelingen
Efficiëntie slag maken ambtenaren apparaat
Er zijn teveel instanties die mensen ondersteunen die een zooi van hun leven maken. 3/4 wil
toch niet geholpen worden, maar alleen maar gepamperd
Evenementen ( Dieteren )
Evenementen (2x)
Evenementen (4x)
Failliete voetbal clubs
Flankerend beleid
Ga het stadion verhuren voor concerten, brengt geld in het laadje
Gebouwen
Geen bezuiniging, maar beter handhaven parkeerbeleid. Levert geld op. Ook anders
handhaving effectiever doen. Ook na de kantooruren.
Geen center courtage besparing 35.000.000
Geen centercourt !
Geen commerciële orkesten meer subsidieren
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Geen commerciele/professionele voetbalclubs subsidieren
Geen declaraties meer van wethouders en raadsleden
Geen directe en/of indirecte steun aan RodaJc. Kerkrade is daar te klein voor
Geen financiële steun aam Roda.
Geen financiele steun aan Roda JC
Geen geld meer naar Roda
Geen geld meer naar Roda JC.
Geen geld meer steken in het centrumplan, maar proberen de bestaande panden te
verbeteren en de huur te verlagen.
Geen geld naar betaald voetbal
Geen golfbaan of zoiets idioots
Geen golfbaan op Rolduc
Geen huurverlaging voor Roda
Geen onnodig geld uitgeven aan onzinnige dingen
Geen steun meer aan roda
Geen subsidie (of andere vormen van ondersteuning) voor malle fratsen zoals golfterreinen
en muren van dure stenen.
Geen subsidie aan clubs, verenigingen en stichtingen die NIETS doen met jongeren.
Uitgesloten specifiek ouderenwerk.
Geentelijke overhead
Gemeente
Gewoon eens goed kijken wat zinvol is en niet, Impuls kost ons al heel wat jaren heel veel
geld waar je niks van terug ziet, hier zou ik alvast starten. Daar zitten mensen al jaren hun
zakken te vullen.
Golfbaan Rolduc
Golfbaan Rolduc niet faciliteren
Groen door vrijwilligers laten opknappen maar maak het dan gezellig
Groen onderhoud
Groenvoorziening
Guido Diederen
Guido Dieteren
Guido Dieteren lagere subsidie
Guido's orchestra
Handhaving
Het centrum/ Het is een utopieom te denken dat het centrumplan zich ooit terugbetaald.
Geen avonturen meer met louche projectontwikkelaars.
Het financieren van Roda sterk beperken , gewoon de huur laten betalen.
Het financieren van zogenaamde kunst
Het gemeente apparaat als zodanig
Het heen en weer geloop tussen het raadhuis en het gemeentekantoor. Kunnen de
ambtenaren hun tijd effectiever besteden. Verder het ongebreideld pauzeren en op de markt
rondlopen van ambtenaren. Laat ze hun tijd beter besteden.
Het hele gememeente bestuur die zakken vullers
Het martin buberplein eindelijk afwerken en eindelijk klaarmaken en niet steeds het
afgewerkte werk weer afbreken en opnieuw beginnen
Het nieuw aanplanten van groen in de wijken.
Het opknappen van het winkelcentrum
Het opvangen van gelukzoekers
Het overbodig aanleggen van honden uitlaat plekken.
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HHT-gelden ramen hoeven bv niet iedere week gewassen te worden
Hondenbezitters beboeten die de poep niet opruimen
HOOGTE huurbedrag van parkstad stadion HANDHAVEN.
Immigratie
Impuls
Impuls
Impuls opdoeken, Os-Hats subsidie intrekken, IVN locatie sluiten en Parkstad locatie wensen,
Werkplaats K locatie slopen en niet meer subsidieren nu stimuleerd het alleen maar naar
uitkeringen, VAZOM opdoeken/geen subsidie geven, commerciele concurrentie is op veel
hoger niveau actief,
Infrastructuur
Infrastructuur. laat nog iets van groen over...geen asfalt/beton staatje
Interne organisatie, meer efficiëntie
Investeren in preventieve maatregelen
Jeugd
Jeugdzorg
Jeugzorg en de verantwoordelijkheid meer neerleggen bij ouders
Kerkgebouwen
Kerkrade Promotie (Concerten op Markt subsidie en toegang, wielerrondes etc)
Keuzes durven te maken
Kinderopvang
Kortingen in ambtelijk apparaat
Kosten drukken uitvoering
Kulturele uitingen
Kunst en cultuur
Kunst en Cultuur minderen
Kunst in kerkrade
Kunst is mooi maar niet als er schulden zijn.
Kunst van dure kunstenaars die graag gratis wordt ingevuld door hobbyisten en scholen
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen bijstandsgerechtigden afschaffen
Leegstand terug dringen of afbreken, voor nieuwe woningen
Lelijke sculpturen
Lminder steun aan roda
Majeure projecten heroverwegen
Meer aandacht besteden aan de buitenwijken en bezuinigen in het centrum
Meer efficiency en minder bureaucratie
Meer inkomsten genereren uit evenementen pls stadion
Meer samenwerking met regio, zelfs fusie mag niet onbesproken blijven
Meer uitgeven tegen eenzaamheid want tevreden burgers zijn fijne burgers
Mensen die niet zouden kunnen werken eens tegen het licht houden, hier zitten ook genoeg
mensen tussen die gewoon geen zin hebben om te werken
Mensen die rondrijden in gele wagens van de gemeente kerkrade en de hele dag langs de
kant vd weg staan en niks doen
Mensen meer milieu bewuster maken,. d.m.v. opruimen op straat, etc.
Met name de uitgaven aan Roda JC
Minder besteden aan Roda JC
Minder culturele subsidie
Minder evenementen
Minder ge naar vluchtelingen
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Minder geld naar cultuur
Minder geld naar de bijstandsgerechtigden
Minder geld steken in verfraaiing van leegstaand centrum.
Minder handhavers
Minder lagen management
Minder leidinggevenden
Minder mensen aannemen die van buitenaf de ambtenaren komen bijstaan. Ze kunnen wat
hun gevraagd worden zelf
Minder onnodige finaciele fouten door gemeente
Minder raadsleden
Minder raadsleden minder wethouders
Minder regels, dus minder ambtenaren nodig
Minder vaak het marktplein van steen veranderen.
Minder wethouders
Minder wethouders (2x)
Minder wethouders (3x)
Minder zuip en feest activiteiten in Kerkrade, we worden een herriestad op laag niveau
Muurkladderaars die daarvoor ook nog gemeentegeld krijgen
N.v.t
Niet bezuinigen op zorg en welzijn, onderwijs en jeugd en veiligheid. alle andere onderdelen
de kaasschaafmethode.
Niet doorgaan golfbaan het niet faciliteren hiervan besparing 1.500.000
Niets toevoegende standbeelden
Nieuwbouw stoppen
Nog nooit gewerkt geen uitkering.
Onderhoud : laat dit doelgroepen doen
Onnodig nieuwe bestrating en stoepen.
Onnodige culturele subsidies
Onnodige kosten zoals bv een duur standbeeld of het redden van de campus
Onnodige uitgaven welke geen invloed hebben op het algemeen belang.
Onzin zoals grote lelijke beelden
Onzinnige prestigeprojecten
Op het aantal evenementen op de markt die veelal door gemeente gesponsord worden
Op het ambtenaren aantal
Op mensen die menen werken is iets voor de buurman
Op nieuwbouw winkel centrum, zorg eerst eens dat winkels bezet zijn
Op onnodige dingen, luxe, zoals kunstwerken.
Op rare kunstwerken voor de roda hal
Op roda
Op Roda
Op sociaal culturele activiteiten
Op subsidie t.b.v. verenigingen, harmonieen etc.
Optredens van bijv. Guido Dieteren
Oude regeling restafval terug
Parkeerbeleid: Mensen moeten meer bewegen, dus maak het parkeren duurder
Parkeerwachters ,laat dit door uitkeringsgerechtigde invullen
Personeel
Personeel en ambtenarij
Persoonsgebondenbuget
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Plan sportaccomodatie laten varen
Plantsoenendienst (meer ruimte voor natuur)
Pr gemeentebestuur op radio en weekbladen
Prestige evenementen waara de doorsnee burger niet kan deelnemen want te duur.
Prestige projecten
Professionele Sport (Roda)
Projecten (vooronderzoek) Centre Court.
Rare, dure kunst
RODA
Roda (11x)
Roda (2x)
Roda (3x)
Roda jc
Roda JC (12x)
Roda JC (3x)
Roda jc (4x)
Roda JC (5x)
Roda JC (Bodemloze put!)
Roda jc geen leningen of huurverlaging
Roda jc volle huur stadion
Roda!!!!!
Rodaboulevard (o.a. parkeergelden vragen)
RODA-JC
Roda-Jc niet langer in de kosten tegemoet komen.
Salarissen van gemeenteambtenaren
Sobere bijeenkomsten
Sociaal cultureel
Sociaal culturele activiteiten
Sociaal domein (2x)
Sociale culturele activiteiten
Sociale voorzieningen
Sport (RJC en amateurvoetbal)
Sport en cultuur. Al die subsidies kunnen beter naar de minder draagkrachtigen om deel te
nemen aan sport en cultuur. Verenigingen kunnen inmiddels wel hun eigen broek ophouden.
Sportvelden door meerdere verenigingen laten gebruiken
Stadsvernieuwing
Stadswacht
Standaard betegeling overal
Statushouders aan een baan helpen, zijn veel jonge mannen die kunnen werken , is een
besparing op bijstand
Steun aan roda
Stop centercourt
Stop huizen bouw in het beetje overblijvend groen.
Stop waardeloze stadsuitbreiding
Stoppen met dure onderzoeken
Stoppen met exorbitante subsidies voor een select groepje artiesten
Stoppen met geld in Roda te pompen
Stoppen met investeren in Center Court. Plannen wijzigen in aanleg openbare
groenvoorziening.
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Stoppen met lenen om in een bodemloos centrum te stoppen!
Stoppen met onnodig geld uitgeven voor campus
Stoppen met subsidie voor onzin zoals guido Dieteren enz.
Subsididie aan commerciële evenementenorganisaties
Subsidie aan verenigingen die zichzelf bedruipen kunnen
Subsidie voor commerciele activiteiten
Subsidie voor concert op de Markt afschaffen.
Subsidie voor Guido Dieteren
Subsidies
Subsidies
Subsidies aan verenigingen
Subsidies minderen
Subsidies Roda JC
Subsidies voor activiteiten op de markt
Subsidies,
Taxi regeling
Te veel dingen tegelijk
Tegemoetkomingen voor mensen die niet werken
Tegenkomen chronish zieken.
Teveel commissies die niets opleveren
Teveel wethouders die voor andere mensen beslissen die de tegemoedkoming in de
zordkosten hard nodig hebben
Toekomstig woonbeleid
Uitgaven voor Roda JC afschaffen
Uitkeringen en toeslagen
Uitkeringen.
Uitstapjes bestuurders gemeente
Verdere uitbreiding winkelaanbod
Vereenvoudigen van gemeentelijke regelgevingen
Verenigingen
Verenigingen meer in de Gemmeschapshuizen i.p.v. kroegenzaaltjes
Vergoedingen Bestuurders gemeente
Vergoedingen van zakenlunchen e.d.
Vervoer op maat voor ouderen
Vluchtelingen.
Voetbal
Voetbal (Roda JC)
Voetbalvelden en diverse sporten verzamelen op maximaal 2 locaties in Kerkrade
Volle huur Roda jc opbrengst 800.000
Wachtgelden beperken cq opheffen
Werk
Werk
Wethouderszetels (Veel te veel)
Wij zijn al zuinig en kijken goed uit naar de reklames van de supermarkt.h
Wmc (2x)
Wmc, centrumplan
Woningbouw
Zie antwoord 1. Zou zeker ook moeten gelden voor semi-overheids instellingen
Zie vraag 1
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Zie vraag 1
Zie vraag 1
Zwaar gesponsorde optredens op de markt

Weet niet (30%)
Toelichting



















Als ambtenaar kies je er natuurlijk niet voor om op personeel te bezuinigen.
Ben te weinig op de hoogte waar welke bedragen naar toe gaan en waarom.
Daarvoor heb ik onvoldoende inzicht in een heel aantal aspecten.
Dat er eerst word bezuinigd op die punten er worden zo veel nieuwe projecten gepland en daar
zijn zo"n hoge bedragen mee gemoeid (die altijd duurder uitpakken als gepland )ook in die tijjd
van bezuinigen kunnen op de dure concerten op de markt bezuinigd worden ook het colege zelf
kan bezuinigen op de kosten om zo zuinig mogelijk te besturen (
Er worden teveel middelen gestoken in standbeelden, ambtenaren met wachtgeldregelingen, en
de uitvoer afd. groenvoorziening. vaak staan ze met 4 personeelsleden of meer,1 hegje van 3
meter breed te snoeien enz. Ook kan men kijken hoe je extra gelden binnen kunt halen, door
spullen te verkopen, die de gemeente, na renovatie niet meer worden gebruikt, zoals: tegels van
de markt in Kerkrade, hanteerbare bomen, struiken, planten, die verwijdert moeten worden, kan
men doorverkopen aan bedrijven of particulieren, er staan genoeg gebouwen leeg waar je een
groencentrum kunt organiseren. door personeel met behoud van uitkering in dit bedrijf te
plaatsen, ga je zwart werken tegen, en mensen bouwen weer werkervaringen op, waardoor ze
op termijn, mogelijk weer beter in het gewone arbeidsproces terecht kunnen. Ook moet men
niet onnodig veel geld investeren in gebouwen waarvan men al vooraf weet, dat ze niet
kostendekkend zijn zoals de CUBE! Waren er niet zoveel mis inversteringen gedaan, dat was er
nu mogelijk geen dreigend financieel tekort.
Er zijn verenigingen die enkel voor de subsidie een optreden geven. Als de contributie iets zou
worden verhoogd, is géén subsidie nodig. Het gaat nl om vrijetijdsbesteding van mensen die hier
een bewuste keuze voor maken
Er zijn voldoende activiteiten die gratis zijn en waar mensen zich kunnen treffen en contacten
kunnen leggen.
Groenonderhoud kan meer aan de inwoners over gelaten worden
Vervoer op mat wordt nu te gemakkelijk gebruikt terwijl er vaak alternatieven als openbaar
vervoer ter beschikking staan
Iedere ochtend staan er tafels vol met broodjes en vla van een dure bakker klaar voor elke
vergadering op de gemeente, word nauwelijks gebruik van gemaakt, alles word weggegooid
waarna de tafels opnieuw worden gedekt voor de volgende vergadering lol
Ik denk dat er bezuinigd kan worden op bepaalde functies zoals schoonmaak ,parkeerwachters
etc. Zoals in Duitsland dit de zgn 1€ jobs zijn. Je motiveert/ verplicht mensen deel te nemen aan
de maatschappij iets terug te doen voor hun uitkering er wordt werk gedaan waar normaal een
bedrijf duur voor betaald moet worden. En mensen die dit niet willen gaan harder op zoek naar
een baan of worden gekort op uitkering.
Kan toch niet beslissen met zo weinig informatie
Ken de begroting en budget niet, noch een urgentie lijst. Dus kun je ook niet aangeven wat en
waar bezuinigd moet worden
Meer mensen aan het werk zetten in de zorg. Zo veel die maar op de bank hangen.
Misschien handig om een linkje naar die 24 bezuiniging te maken zodat men een enigzins
gefundeerd oordeel kunnen vellen.
Op instanties die door vermogende op subsidie uitzijnde personen worden gelijdt
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Roda JC, kost de gemeenschap handen vol geld, leven met salarissen in weelde, maar uitstaande
schulden en huren betalen ho maar, gaan ze maar eens op de blaren zitten.
Carnavals verenigingen, dat is een hobby van mensen die daarvan houden. Mogen ze ook zelf
hun verenigingen ondersteunen. Iemand die postzegels spaart of duiven heeft of zo, moet ook
alles uit eigen beurs betalen, kan de carnavalsvereniging dat ook.
Kerk en Staat werden door Napoleon, gescheiden van elkaar. Dan hoeft de Staat lees gemeente,
niet bij te dragen aan restauratie en onderhoud. Anderzijds, zijn de kerkgebouwen en hun
interieur stukken, niet eigendom van het bisdom, maar van de parochianen. En alleen de
parochianen kunnen bepalen, wat er met interieur stukken gebeurd, niet het kerkbestuur, nog
de pastoor en het bisdom. Bisdom zet er alleen een priester neer voor het werk
Stadswacht alleen mensen aannemen die er voor gaan en niet mensen die wat rondwandelen in
de bossen. Dus de klaplopers er uit.
Vluchtelingen hebben de duurste telefoons,en de inwoners van Kerkrade gaan naar de
voedselbank.
Voor deze vraag is het handig om te weten waar allemaal in geïnvesteerd wordt.
Vraag is zo niet te beantwoorden! Moet ik de gemeentebegroting erbij pakken? Kom op zeg!
Geef input waarin wat te kiezen valt. Wat zijn die 24 bezuinigingsvoorstellen? Domme vraag zo.
Gemiste kans!
Wat zijn dit voor vragen aan burgers? Dus burgers moeten hier aangeven waarop ze willen
bezuinigen bij de toch al kwetsbare mensen. Bezuinigen op de megalomane plannen zoals
Centercourt, dat zou goed zijn!
Zie boven
Zoals reeds in vraag 1 aangegeven zou ik middels de kaasschaafmethode te werk gaan; dit lijkt
mij rechtvaardiger, de punten zorg, onderwijs en welzijn en uiteraard veiligheid daarvan
uitgenomen.
Zogenaamde kunstwerken kosten een heleboel geld, en niet iedereen vind t mooi.
Zoals nu in kerkrade-west tegenover het kruidvat,
Was een leuk en creatief idee geweest om kinderen daar te laten schilderen in de vakantie, drie
vliegen in 1klap.
En gratis en leuk en creatief, en kinderen werden beziggehouden.
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3 Waarop mag volgens u absoluut niet op bezuinigd worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=275)

80%
68%

62%

41%
22%
5%

1%

Op vraag "3 Waarop mag volgens u absoluut niet op bezuinigd worden?" is het meest gekozen
antwoord (80%): "Zorg en welzijn".

Andere post, namelijk:





















Aantrekken toerisme
Alle posten mag bezuinigd worden maar door meer efficientie, niet door schrappen
Chronische zieken toeslag
Circulair, milieu en duurzaamheid
De WTCG gelden
Festivals
Het leefbaar houden van de gemeente.
Kleinschalige initiatieven ten dienste van alle inwoners van Kerkrade
Meer blauw op straat,je ziet ze nauwelijks
Meer controle uitoefenen bij werkzaamheden die. de gemeente laat uitvoeren
Onderhoud groenvoorzieningen
Onderwijs
Onherstelbare zaken als Rolduc
Op de echte minima, dus de mensen die in de bijstand zitten en niet zwartwerken!
Openbare groenvoorziening en wegen onderhoud
Ouderen die hebben gewerkt voor Kerkrade.
RODA
Vrijwilligers instanties als impuls kinderclub sport voor kinderen
Zie vorig antwoord
Zorg en thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken

Toelichting



Bij bezuinigingen op zorg en welzijn treft men de zwakken in de gemeenschap; bezuinigt men op
onderwijs en jeugd dan ondergraaft men de toekomst van de jeugd.
Bij huidige economische groei ( steeds meer rijken en welvarende ) daar ook de minste
ondersteuning geven.
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De enorme achterstand van jeugd en jongeren qua gezondheid en ontwikkeling dient de grootste
aandacht te krijgen. Ook op dit terrein niet steeds het wiel zelf uitvinden maar samenwerken met
buurgemeenten
De jeugd is de toekomst en het onderwijs is al zo slecht in vergelijk met de jaren 70 en 80 ..
Deze posten zijn te belangrijk om op te bezuinigen
Er is op veel plekken “iets” te halen. Gekwalificeerde mensen moeten kijken waar ruimte is, waar
efficiëntie winst gehaald kan worden, welke overbodige ballast weg kan en welke onzinnelijk
regels en protocollen geschrapt worden. Daarnaast moet er minder geïnvesteerd worden in
imago en PR en meer in de kwaliteit van het product. Dan houden we echt veel over.
Goed kijken waar geld aan uitgegeven word bv Roda jc campus de nieuwe passage
Ik denk dat er in Kerkrade op diverse punten best bezuinigd kan worden zonder veel afbreuk te
doen aan voorzieningen. Kerkrade heeft veel te veel de neiging zelf de controle te willen houden
en steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Dit leidt bovendien tot een passieve houding bij
burgers en ondernemers. Stimuleer plannen die burgers en ondernemers zelf hebben, dit leidt
tot een aantrekkelijker klimaat en zal een positief hebben op alle bovengenoemde zaken.
Investeer vervolgens pas als je deze initiatieven van onderop daarmee naar een hoger plan kunt
trekken. I.p.v. van van bovenop ideeën en projecten te verzinnen om vervolgens tot de conclusie
komen dat ze niet aanslaan of burgers er slechts passief gebruik van maken.
Sport en Cultuur, zou zich zelf moeten bedruipen, je bent lid en betaald lid of donateursgelden.
Daarvoor, hoeft niet de hele gemeenschap voor op te moeten draaien.
Economie en werkgelegenheid, moeten elkaar onder steunen. Het heeft geen zin, daar veel geld
in te stoppen, omdat het grote bedrag, niet op weegt tegen het geringe aantal, arbeidsplaatsen
wat het opleverd en veelal als de subsidie op is, is het bedrijf ook weer weg. Dat heeft geen zin.
Uitgave's uit het budget zorg en welzijn moeten beter gecontroleerd worden. zo worden
budgetten verstrekt voor huishoudelijke hulp+ de zus poets zogenaamd als hulpverlener heeft
geen diploma of opleiding vraagt wel een salaris van €20,00 per uur, scootmobielen worden
verstrekt staan jaren in de garage en worden niet gebruikt bij navraag waarom je een niet
gebruikt middel van duizenden euro's in de garage hebt staan wordt gezegd ik heb er recht
op,taxi en reisgelden worden gedeclareerd via de WMO en het PGB. als men een zwakbegaafde
zus in zijn eigen huis heeft wonen krijgt men bijvoorbeeld 4 uren per week vergoed om het
eigendomshuis van het zus te poetsen.zwak begaafde zus poets thuis en de zogenaamde
hulpverlener dus de zus poets maar weinig!Een chronisch zieke die 24 uur per dag aan de
zuurstof zit en alleenstaand is kreeg 1,5 uur hulp per week. Zo krijgen mensen een
taxivergoeding die zelf wekelijks diverse keren met de rollator grotere afstanden lopen, incl. volle
bepakking boodschappen, enz enz.
We dienen onze ouderen die zorg te geven die ze verdienen. Er moet echter veel meer aandacht
en geld naar onze jeugd en de jeugdzorg, Daarnaast dient de gemeente te investeren in
duurzame beschutte werkgelegenheid. Dat hoeft niet in ontwikkelbedrijven maar meer op de
arbeidsmarkt met (intensieve) begeleiding.
WEL BEZUINIGEN OP ONNODIGE INVESTERINGEN IN OPENBARE RUIMTEN ZOALS LUXE
BESTRATINGEN EN AANKLEDING CENTRUM.
Zorg voor onze jeugd, een generatie die alle kansen nog heeft, is het allerbelangrijkste! Het is
cruciaal dat zij, in welke opzicht dan ook, niet ook in een achterstand situatie terecht komen. Het
vraagt om de minste investering, en heeft het meeste rendement. Stop met de verloren
generaties te blijven pamperen. Velen, maar helaas niet allen (dit zijn de pechvogels), hebben
hun kansen gehad.
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D’r Sjalter draagt bij aan de ontwikkeling van werkzoekenden met een grotere afstand op de
arbeidsmarkt. De prijs die voor d’r Sjalter wordt betaald, verhoudt zich ongunstig ten
opzichte van tarieven die in de markt worden gehanteerd. Nadenken over de organisatie,
taken en werkzaamheden op lokaal niveau is volgens de ambtelijke werkgroep noodzakelijk.
De structurele bezuiniging van 250.000 euro op jaarbasis kan echter leidden tot het
faillissement van d’r Sjalter, afhankelijk van het scenario dat wordt gekozen.

4 ‘Ook op de stichting d’r Sjalter zal bezuinigd moeten
worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
35%

(n=255)

32%

30%
25%
20%

20%
15%

19%

12%

12%

10%

6%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 4 ‘Ook op de stichting d’r Sjalter zal bezuinigd moeten worden’ antwoordt 44% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Tarieven verhogen
Wat ik van de sjalter ken is dat zij met hun manier van werken de ondernemers het
brood uit de mond nemen geen geslaagde onderneming moet beter kunnen

Mee eens



A.g.v subsidies kan Sjalter goedkoper werken dan reguliere bedrijven. Dit zou
concurrentievervalsing in de hand kunnen werken. Wellicht meer werknemers van
Sjalter sneller onderbrengen bij reguliere bedrijven.
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Neutraal



Als dit jaar nog niet op de Sjalter wordt bezuinigd, maar er veel reclame wordt
gemaakt over welke dienstverleningen de Sjalter verricht dan kan de Sjalter zich zich
op termijn zelf bedruipen. Er moeten vast prijzen voor het onderhoud van bomen,
en tuinen en andere werkzaamheden komen. Ook zou de Sjalter als een soort
huismeester/ wijk concierge kunnen fungeren, zoals gootstenen ontstoppen,
lampen vervangen, kleine klusjes in en rondom het huis bij chronisch zieken, men
zou deze klusjes die de zieken zelf niet kan doen gedeeltelijk uit het WLZ met een
kleine eigen bijdrage die bijvoorbeeld inkomsten afhankelijk is. Ook moet er meer
spoedcontrole bij de Sjalter gehouden worden, bij ziekmeldingen. Sommige
werknemers van de Sjalter melden zich ziek, of zeggen dat ze een afspraak bij een
arts hebben en gaan dan zwart werken in de tuinen, of bomen snoeien enz. dat
zwart geld verdiend goed, men betaald er geen belasting over, bij sommige is het
een flinke aanvulling op de vaste inkomsten enz.
Beter structureren en duidelijke taakstelling
D'r Sjalter haalt ook opdrachten uit de markt die door commerciële partijen
gemaakt kunnen worden. Dat is concurrentievervalsing. Ik begrijp dat dit ook ten
koste gaat van de mensen die er werken met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar
commerciële bedrijven die zich op deze markt begeven worden ook verplicht
mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, althans zo zijn de
plannen.
Deze stichting heeft het te makkelijk. Mensen die er werken voldoen niet aan de
eisen van deze tijd
Draagt bij aan de ontwikkeling van werkzoekende met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit is een zeer veel omvattende beschrijving. Wie valt onder deze
groep. Zijn dat mensen die daar terecht zijn gekomen buiten hun schuld of worden
hier ook de zinloze investeringen mee bedoeld in personen die toch niet te
motiveren zijn om regulier werk te zoeken en te vinden. Misschien helpt het meer
om de doelgroep beter te definiëren en diegene te helpen die ook echt wil en mbt
de anderen, andersoortige maatregelen te nemen. Er wordt dan bezuinigd om dat
de echte doelgroep kleiner wordt en vanuit de andersoortige maatregelen zoals
korting op uitkering meer effect gesorteerd.
Het zijn van deze stichtingen, die in het leven zijn geroepen om te kijken, of deze op
zelfstandige benen konden blijven staan. En als ze niet zelfstandig kunnen voort
bestaan, einde dienst. Rd4 heeft het wel gehaald. Dan komt voor de Sjalter een
andere oplossing. Wat minder kost.
Kijk hier eens goed waar dit geld naar toe gaat , dit kan duidelijk anders bekostigd
worden
Natuurlijk heeft de Sjalter een doel alshet gaat om beschut werken. Op het moment
heeft de arbeidsmarkt echter een groot tekort aan mensen. Met de juiste
begeleiding kunnen ook de doelgroepen van de Sjalter weer in een niet additionele
werkomgeving. Het probleem is dat deze werk ontwikkelbedrijven zichzelf in stand
houden omdat ze niet genoeg participeren in de arbeidsmarkt door onvoldoende
doorstroom en uitstroom.
Sjalter is niet concurrend
Zal als een bedrijf toch zelfstandig moeten kunnen functioneren
Dé diensten van d'r sjalter zouden veel vaker gevraagd worden wanneer de tarieven
marktconform zouden zijn.
Mogelijk dat met name de overheadskosten zouden afnemen. Mes snijdt dan aan
twee kanten.

18





Mee
oneens









Zeer mee
oneens












Een voorziening als D'r Sjalter is onontbeerlijk voor een bepaalde groep mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt. Domweg snijden in dit soort voorzieningen leidt
zeker tot nieuwe kosten elders (welzijn, gezondheid, uitkeringen). Vraag is wel of
een, op zich ooit geweldig initiatief, niet toe is aan enige (organisatorische)
innovatie.
Eerst onderzoek verrichten
Ik ken d'r Sjalter niet voldoende om hierop een goed advies te geven !
Dat er ook daar bezuinigd moet worden ben ik mee eens maar dat hoef niet zodanig
te zijn dat ze meteen failliet moeten gaan der Sjalter heeft ook een sociale functie
waar weer veel werknemers de dupe van worden en die stromen dan weer in de
partieciepatie wet
De sociale werkplaats is er om mensen met een afstand tot de markt een
'menswaardig' baantje te geven en mee te laten draaien in de maatschappij. Hierop
bezuinigen betekend dat het elders toch geld gaat kosten en de gezondheid van de
doelgroep aantast.
Huidig budget is mij onbekend. Sjanker doet goed werk maar de middelen moeten
wel efficiënt ingezet worden. Beperking van management.
Kerkrade beschikt over veel mensen met afstand tot de regulieren markt, kijk ook
hier naar meer efficiëntie.
Sw bedrijven hebben al veel bezuinigingen moeten verwerken. Er stromen alleen
nog mensen met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt in. Hierop nog verder
bezuinigen is asociaal!
Ze moeten wel geld opbrengen is toch ook logisch.
Dit zijn juist de mensen die hulp nodig hebben om tot de arbeidsmarkt toe te
treden. Hier mag niet op bezuinigd worden. Als men de 100.000 van de subsidie van
het concert op de markt al eens hiernaar toe schuift hoeft mwn niet meer veel bij te
leggen om deze organisatie te redden.
Het gaat hier niet om het wel of niet voort bestaan van d'r Sjalter. Sjalter biedt
werkgelenheid, met name voor kansarmen in de reguliere markt. Sjalter biedt
training en opleiding in kader van mensontwikkeling. Bezuinigen op d'r Sjalter raakt
direct inwoners in Kerkrade die al langs de kant staan. Investeren in kansen voor
inwoners van Kerkrade is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeente
maar zelfs een plicht.
Ieder mens heeft recht op arbeid bovendien heeft ieder mens arbeid nodig om zich
verder te kunnen ontwikkelen en zijn leven een zin te geven.
Kerkrade heeft ruim 1700 mensen in de bijstand oa 300 mensen met een mentale
beperking die voorheen in de SW zouden werken. Met al die mensen gebeurt nu
nauwelijks iets. De Sjalter en Kanswinkels zijn plekken waar goede dingen gebeuren.
Wat ontbreekt is een resultaatverplichting (uitstroom naar betaald werk), geld voor
middelen en een sanctie beleid van de gemeente. Voorbeelden genoeg in Nl van
succesvolle Sjalters waarbij voor deelneners iets te winnen maar ook te verliezen
valt. Niet sluiten, beter maken !
Slank "management" af.
Wat zijn dit voor vragen? Is dit in opdracht van de coalitie. Foei toch!
Zij doen geweldig werk dat heel erg nodig is. Nooit op bezuinigen!!
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Weet niet




Ik ken de bezigheden van sjalter niet voldoende om daar een oordeel over te geven
Wat wordt bedoeld met; "De prijs die voor d’r Sjalter wordt betaald, verhoudt zich
ongunstig ten opzichte van tarieven die in de markt worden gehanteerd"?
Ongunstig voor wie? De concurrentie of de gemeenschap (onze belastingcenten)?
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Bezuinigingen
Voortbestaan Roda JC
Politie
13 september 2018 tot 23 september 2018
288
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
5 minuten en 5 seconden
25 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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