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Aan gemeente Kerkrade
T.a.v. college van Burgemeester & Wethouders
Postbus 600
6460 AP Kerkrade
Kerkrade, 17 oktober 2011
Behandeld door:
A. Rossel
Subject:
raad der

inlichtingen ex artikel 39 reglement van orde voor de vergaderingen van de
gemeente Kerkrade;
onderzoek Langedijk SWO situatie Licom N.V.

Geacht college,
Afgelopen vrijdag, 14 oktober jongstleden, heeft er in het Cultuurhuis te Heerlen een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de situatie omtrent Licom N.V. en specifiek de
bevindingen van onderzoeksbureau Langedijk SWO. Helaas was er die avond niet de ruimte om
veel vragen te stellen hieromtrent. Echter was de informatie zeer cruciaal.
Zo kwam onder andere aan het licht dat Langedijk SWO een financiële doorrekening heeft
gemaakt van de bijdragen die de gemeente Kerkrade in de periode 2011 tot en met 2015 zal
moeten gaan doen. In totaliteit kwam dit neer op €14.091.000, (2011 €2,673; 2012 €2,416; 2013
€2,365; 2014 €3,029; 2015 €3,878).
Daar GroenLinks het bijzonder spijtig vindt dat niet op de avond zelf ruimte was om alle vragen te
stellen en beantwoord te krijgen en gelet op het belang van spoedige opheldering vindt u hieronder
een aantal vragen terug die wij graag mondeling beantwoord krijgen.
1. Langedijk SWO adviseerde de gemeenten om alle opties open te houden zolang nog niet
alles duidelijk is inzake de situatie van Licom N.V.
Op welke opties doelde Langedijk SWO?
2. In de presentatie van Langedijk SWO ontbrak de rol van de gemeenteraden volledig.
Is dit aspect onderzocht? Zo ja, wat is de rol van de gemeenteraden dan? Zo nee, hoezo is
dit niet onderzocht?
3. Wat is de status van het onderzoek van Langedijk SWO?
4. Wanneer wordt de onderzoeksrapportage van Langedijk SWO gepubliceerd en openbaar?
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5. Langedijk SWO deed een reeks aanbevelingen in haar presentatie. Hierbij kwamen
uitdrukkelijk de volgende zaken naar voren: geen gemeentelijke kredieten aan Licom N.V.,
verruiming liquiditeit Licom N.V. door verkoop onroerend goed aan gemeente(n), Licom N.V.
moet zelf saneren en duidelijke koers voor gezond bedrijf uitstippelen, drastische verlaging
uitgaven nopen tot ingrijpende aanpak, alle opties open houden zolang nog niet alles helder
is, kritisch reageren op plannen directie.
Wat gaat de gemeente Kerkrade doen met de aanbevelingen die Langedijk SWO doet?
6. Langedijk SWO maakte ook inzichtelijk wat de aanpak van de gemeenten is, te weten:
gezonde bedrijfsvoering Licom N.V. is op korte termijn niet mogelijk, Rijkskorting blijft
doorgaan, op korte termijn moeten tekorten worden aangevuld, ook voor periode 20122015
zullen tekorten aangevuld dienen te worden, middelen nodig voor transitie.
Hoe verhoudt deze gemeentelijke aanpak zich nu tot de aanbevelingen van Langedijk
SWO; in het bijzonder gelet op de aanbeveling op het gebied van de liquiditeit?
7. Wat is de visie van het college met betrekking tot de toekomst van Licom N.V. gelet op haar
rechtsvorm, omvang en inhoud?
8. Ziet het college heil in een gezamenlijke oplossing met alle 11 deelnemende gemeenten
alhoewel iedere gemeente autonome bevoegdheden heeft? Zo ja, hoe gaat die opgepakt
worden? Zo nee, wat is hiervan dan de consequentie?
9. Wanneer wordt de raad geactiveerd inzake dit dossier? Of wordt de raad enkel als
budgetverstrekker gebruikt?
Reeds bij voorbaat dank voor de zorgvuldige en zo volledig mogelijke, doch vertrouwend op een
spoedige beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Namens GroenLinks Kerkrade,

Andy Rossel
Fractievoorzitter

