Venlo wil minder!

Kan het wel?
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Kadernota 2012
Een blik in de toekomst, over 15 jaar: 2026.
Venlo is gegroeid en telt in 2026 ruim 105.000 inwoners.
De familie Pietersen vertelt op Omroep Venlo waarom ze graag in Venlo
wonen:
- De Randstad is veel te druk. Ze kiezen liever voor de rust van Venlo;
- Er is in Venlo voldoende en uitdagende werkgelegenheid
- Ze treffen in Venlo veel “nieuwe Venlonaren” aan, veelal hoogopgeleiden.
- Het is heerlijk wonen in de groene dorpen Belfeld, Steyl, Hout-Blerick,
Arcen en Velden, maar ze profiteren ook van de attractieve binnenstad.
- Erg trots zijn ze op de Maaspoort en de FHK.
De wethouder Vostermans en raadsnestor Heuvelings, leunen tevreden
achterover!
Een blik nog iets verder in de toekomst, over 20 jaar: 2031.
Er is een dramatische terugval in het inwonersaantal: binnen 5 jaar is dit
gedaald naar minder dan 95.000.
Op de website van Dagblad de Limburger kunnen we lezen dat de
eerdergenoemde familie alweer vertrokken is uit Venlo.
Waarom? Zij vinden de basisvoorzieningen ver onder maat in Venlo:
- een bibliotheek uit het jaar 0;
- de bijdrage voor de peuterspeelzaal is vreselijk hoog;
- er zijn geen faciliteiten meer voor de muziekschool;
- een VVV-kantoor om als gastheer op te treden naar mogelijke
bezoekers, ontbreekt;
- overal overlast van ongedierte door het vele zwerfvuil en de vele dode
dieren in de bermen;
- zelfs de Passiespelen zijn in 2030 voor het eerst sinds
mensenheugenis niet meer doorgegaan. Oorzaak hiervan een desolaat
erbij liggende Doolhof.
Wethouder Vostermans en raadsnestor Heuvelings kijken elkaar radeloos
aan!
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De mening van onze fractie: veel van de in deze kadernota voorgestelde
bezuinigingen sluiten niet aan bij de Strategische Visie 2030! Dus zeggen de
LokaleDemocraten: niet doen!
Een aantal onderwerpen willen wij nader toelichten.

Bibliotheek
Uit een onderzoek van 2010, van de
Universiteit van Leiden, blijkt dat als
scholieren en studenten in hun vrije
tijd lezen, zij steeds beter gaan lezen.
Hierbij scoren ze niet alleen hoger op
taal- en leesvaardigheid, maar ook op
schoolsucces en intelligentie. Lezen
hoort dus bij de kenniseconomie en dus ook bij ons doel om meer hoger
opgeleide inwoners te hebben en te houden. Een bibliotheek is daar een
prima en onmisbaar instituut voor.
Als deze bezuiniging doorgaat dan komt onze bieb onder de zogenaamde
minimumnorm en is daarmee niet meer aangesloten bij het landelijke
netwerk. Bovendien komt de Venlose bibliotheek dan ook niet meer in
aanmerking voor extra Provinciale subsidies. Zoals de €80.000,- die de
vorige week verstrekt werd.
Voor de familie Pietersen betekent dit dat zoon
Wouter zijn PABO-opleiding niet in Venlo gaat doen,
maar in Eindhoven. Dit op advies van de Hogeschool!
Conclusie: deze bezuiniging is een symbolische
boekverbranding!
Dus de LokaleDemocraten zeggen niet doen!
Om dit te voorkomen dienen wij een motie in.
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VVVVVV-Kantoor Venlo.
Op pagina 17 van de kadernota stelt het college voor
om de subsidie aan de VVV-winkel te beëindigen
ingaande 2013. Een structurele besparing van €75.000
vanaf 2013. Als reden kunnen we lezen dat bezoekers
aan onze stad en regio zich in toenemende mate op
andere wijzen informeren over de toeristische en
recreatieve mogelijkheden.
Dat roept in ieder gaval bij ons meteen de vraag op:
Vraag: Wat zijn die andere wijzen?
Wij vragen dit omdat we op 6 Juni jl. via L1 vernamen dat het afgelopen jaar
het aantal bezoekers aan de verschillende VVV-kantoren fors is gestegen.
In Zuid-Limburg kwamen 16% meer mensen, nadat het jarenlang stabiel was
gebleven.
En hoe is(was) de situatie in Venlo dan wel;
in 2007 kwamen er 29124 bezoekers
In 2008 kwamen er 29804 bezoekers
In 2009 kwamen er 35450 bezoekers
In 2010 kwamen er 39286 bezoekers
In vier jaar tijd een stijging van méér dan 30%. Dit is maar liefst 10.000
bezoekers!
HOEZO IN TOENEMENDE MATE OP ANDERE WIJZEN.!!! !!!!!!!!
Verkoopcijfers:
Jaaromzet 2007

€

912.643,-

Jaaromzet 2008

€ 1.084.347,-

Jaaromzet 2009

€ 1.079.952,-

Jaaromzet 2010

€ 1.106.097,-

In vier jaar tijd een stijging van bijna 20%. Dit is ongeveer €200.000,Voor de fusie met de regio VVV Noord- en Midden-Limburg in 2001 ontving
het VVV-kantoor nog een subsidie van €181.000 nu nog €75.000 een
behoorlijk verschil.
In 2007 was het VVV-kantoor nog gehuisvest aan de Koninginnesingel, het
aantal bezoekers en de omzet op de huidige locatie is dus met stip gestegen.
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Ook verwijzen wij naar de berichten van dhr. Ooms en dhr. Schreinemachers
van Venlostad.com, waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Opa en oma Pietersen willen wel eens zien in welke omgeving hun kinderen
en achterkleinkinderen wonen. Echter als ze een lang weekend willen
plannen, blijkt informatie hierover zeer moeilijk te krijgen. Een VVV-kantoor
ontbreekt.
Een stad als Venlo, met grote ambities, als centrumstad van de regio, de
Floriade

in

2012,

etc.

etc.

heeft

een

VVV–kantoor

nodig.

De

LokaleDemocraten vinden van wel.
Bezuinigingen op het VVVVVV-kantoor: de LokaleDemocraten zeggen niet doen!
Inmiddels is ons bekend geworden dat er mogelijk een samenwerking (of
zelfs fusie) komt met de Stichting Promotie Noord Limburg (SPNL).
Dan komt het ons wenselijk voor dat u de voorgestelde korting op het
subsidie van de VVV opschort tot de begrotingsbehandeling, omdat er dan
wellicht meer duidelijkheid is omtrent een en ander.
Vraag: Bent u bereidt om ons voorstel over te nemen?
Wij willen hiervoor een amendement indienen.

Peuterspeelzalen
In de kadernota wordt aangegeven dat de
subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk
door de gemeente gehalveerd zal worden en
dat de bijdrage die de ouders moeten betalen
met €30,- zal stijgen. Hierdoor moeten de
ouders ongeveer €78 per maand betalen.
Dit is een stijgingspercentage van 62,5 %.
De LokaleDemocraten vinden dit absoluut niet
kunnen en denken dat deze bezuiniging zal leiden tot flinke afname van het
aantal kinderen in de peuterspeelzalen met alle maatschappelijke
consequenties van dien, namelijk:
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1

Ouders zullen hun kinderen niet naar de peuterspeelzalen sturen
omdat ze het bedrag eenvoudigweg niet kunnen ophoesten. Zeker de
ouders die net boven de ‘lage inkomens’ grens vallen.
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Peuters zullen de aansluiting naar de basisscholen en een flink stukje
educatie missen.
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De kinderen van ouders met lage inkomens zullen met een bepaalde
achterstand starten op de basisschool.
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Er zullen meerdere peuterleidsters (ongeveer 30) gedwongen
ontslagen moeten worden.
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Het principe van gelijke kansen in het onderwijs zal hierdoor onderuit
geschoffeld worden.
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Fuseren van peuterspeelzalen zal leiden tot sluiting van meerdere
peuterspeelzalen in de wijken waardoor de deelname aan
peuterspeelzalen nog verder zal afnemen.

Voor de familie Pietersen betekende dit dat zij hebben besloten om hun
jongste dochter Desiree niet meer naar de Peuterspeelzaal te brengen. Dit
omdat de dichtstbijzijnde peuterspeelzaal werd gesloten en de kosten voor
de nieuwe peuterspeelzaal weer hoger werden!
De LokaleDemocraten vinden dat er niet
bezuinigd mag worden op mensen en
vooral niet op kinderen. Bezuinigingen
op sociale voorzieningen komen meestal
later weer terug als grotere problemen
en lasten. Meestal moeten we er dan veel
meer geld voor uitgeven. Alvorens we in
de begroting over deze voorgestelde
bezuiniging een besluit gaan nemen
willen we de wethouder het volgende
vragen:
Vraag: wanneer kunnen we een overzicht krijgen van deze maatregel, met de
financiële gevolgen voor een gezin?
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De LokaleDemocraten vinden namelijk dat deze kinderen geen ‘kinderen van
de rekening’ mogen worden.
Bezuinigingen op peuterspeelzalen: de LokaleDemocraten zeggen niet doen!
Hiertoe zullen we een motie indienen.

Zwerfvuil
Op pagina 21 van de kadernota staat onder andere uw voorstel om in lijn met
het terugleggen van een gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners voor
hun directe leefomgeving, het verzamelen van zwerfvuil te beëindigen.
Dit levert een jaarlijkse besparing op van €200.000.
Op zich is deze redenering wel te volgen, echter de LokaleDemocraten zijn
van mening dat deze maatregel wel eens zou
kunnen leiden tot:
Venlo niet meer schoon, heel gewoon!
VENLO ZWERFVUIL CITY, NEE TOCH.
En is dat wat we moeten willen, wij denken van niet.
Bezuinigingen op het ophalen van zwerfafval: de LokaleDemocraten zeggen
niet doen!
Zou het niet beter zijn om in overleg met onze wijkcoördinatoren voor ieder
stadsdeel een wijkplan op te stellen met ondersteuning van bv. wijkraad,
dorpsraad, het wijkoverleg, schoolprojecten, vrijwilligers en mogelijk nog
andere geïnteresseerden om op die manier “EEN RUIM-DE-ROTZOOI-OP
PLAN” te gaan uitvoeren met hulp van Reclassering, de Werkstrafunit
Roermond en Buro Halt.
Er is dan wel toezicht nodig, de dienstverlening
is kosteloos.
Vraag: bent u als college bereid om deze
mogelijkheid te bespreken met genoemde
partijen en ons te berichten over het behaalde
resultaat?
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Dierenambulance
Deze bezuiniging in de kadernota van
de Dierenambulance vinden wij erg
merkwaardig omdat:
1. De dierenambulance nooit een
subsidie van €50.000 heeft ontvangen.
2. De dierenambulance diensten levert zoals afgesproken in een contract
met gemeente Venlo en daarmee geen subsidie, maar een betaling
voor de geleverde diensten krijgt.
3. De gemeente een wettelijke verplichting heeft voor bepaalde diensten,
zoals: opvangen van zwervende dieren, in bewaring nemen van door
burgers gemelde en gevonden dieren.
Doorvoeren van deze bezuiniging zal mogelijk tot gevolg hebben dat de
Dierenambulance (die jaarlijks meer dan 4000 meldingen verwerkt) zijn taken
niet kan uitvoeren en dat andere instanties zoals de brandweer, politie,
gemeente e.d. opgezadeld zullen worden met deze taken. Ook zou deze
bezuiniging kunnen betekenen dat er een hoop dieren zullen blijven
zwerven, wat voor onveilige verkeerssituaties en andere ongewenste
omstandigheden kan zorgen. Dit kan wederom leiden tot financiële gevolgen
voor de gemeente en daarmee voor de inwoners van de Venlo.
Kortom: Dit ruimtescheppend voorstel van het college zal alleen maar leiden
tot een ruimtevragend voorstel waardoor de gemeente veel duurder uit is.
Bezuinigingen op de dierenambulance: de LokaleDemocraten zeggen niet
doen!
Daarom dienen wij samen met een aantal andere partijen een motie in.

Cameratoezicht
Onlangs nog werden een 3-tal ondernemers in Tegelen in de
Centrumpassage voor de zoveelste keer in de nachtelijke uren bestolen.
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Ook werden er behoorlijke vernielingen aangericht, bij een bloemboetiek was
het sinds januari jl. voor de 4e keer “prijs”. Je zult het maar moeten mee
maken!
Ook op de Kerkstraat in Tegelen is diefstal en inbraak (ramkraak) schering en
inslag.
Bij een ondernemer werden al enkele malen de complete
zonnebrillencollectie gestolen.
Wij hebben hierover met diverse ondernemers gesproken en allen zijn van
mening dat het nu echt hoog tijd gaat worden voor cameratoezicht.
Betrokkenen klagen er over dat de verzekeringspremies fors stijgen.
Ook hebben we de beelden van de laatste inbraak kunnen zien, een winkelier
heeft camera’s in zijn winkel.
De dieven konden in de nachtelijke uren ongestoord hun gang gaan.
De LokaleDemocraten zijn met de
ondernemers van mening dat het college met
deze mensen in gesprek dient te gaan om
gezamenlijk te zoeken naar (nood)oplossingen
voor dit alsmaar vaker optredend onwenselijk
gebeuren.
Vraag: is het college bereid om met de ondernemers in gesprek te gaan en
met hen samen te zoeken naar wenselijke en financieël haalbare
oplossingen?

Volksuniversiteit
Wij hebben signalen ontvangen dat de volksuniversiteit
door de gedeeltelijke afbouw van de subsidie vreest in
de problemen te komen.
Onze vraag aan het College:
Bent u bereid om binnen afzienbare termijn met het bestuur van deze
instelling in gesprek te gaan om te zoeken naar mogelijke oplossingen van
voornoemd probleem?
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Weerstandvermogen
Als gevolg van het beroep, in de afgelopen periode gedaan op de algemene
reserve, is het weerstandsvermogen behoorlijk onder druk komen te staan.
De gemeente Venlo voldoet daarmee niet meer aan de uitgangspunten zoals
deze zijn vastgesteld in de nota “Risicomanagement en
weerstandsvermogen”. Het weerstandsvermogen van de gemeente Venlo zou
moeten worden versterkt. Dit kan enkel door het doorvoeren van nog meer
bezuinigingen of het herbestemmen van reserves. Voor beide acties zijn de
Lokale Democraten op dit moment geen voorstander.
Belangrijker dan het verbeteren van het weerstandsvermogen vinden wij dat
er actief op risico’s gestuurd wordt. Het managen van risico’s wordt steeds
meer onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Een en ander is nog eens
bevestigd uit navraag hierna. Op het moment dat risico’s een echte
verplichting worden, dan dienen zij in de exploitatie meegenomen te worden.
Dit is ook verwoord in de
uitgangspunten van deze kadernota.
Een directe aanvulling van de algemene
reserve, louter ter versterking van het
weerstandsvermogen, achten wij op dit
moment dan ook niet noodzakelijk. Wel
dringen wij aan op versterking van onze
algemene reserve, op het moment dat de
exploitatie hier ruimte voor laat.
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