KADERNOTA 2014

FINANCIEEL RAADSDEBAT
Vraagtekens en onzekerheid

1

Inleiding
Voor ons ligt de Kadernota 2014. Een nieuwe opzet, waarin de budgettaire en beleidsmatige
kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt deze Kadernota nieuwe
stijl voor aan de Raad om vervolgens middels een open discussie tot een goede afweging
voor de Programmabegroting in november te komen. Wij, als raad zijnde, zijn nu aan zet. We
zullen onze kaders voor het jaar 2014 moeten aangeven. Kaders waar wij als partij
LokaleDemocraten voor staan.
LokaleDemocraten beseffen dat de gemeente Venlo het tegenwoordig financieel moeilijker
heeft dan in de voorgaande jaren. Er zal flink bezuinigd moeten worden. Daar kan geen
enkele Gemeente in Nederland omheen. Met de decentralisatieopgave (WMO, Wet
Jeugdzorg, Participatiewet) op komst gaat er de komende jaren veel veranderen. Onze
inwoners verdienen de juiste zorg.
De uitdaging is om als politieke partij te staan voor de belangen van de inwoners van onze
Gemeente. Dat betekent dat we ons richten op de wijken en stadskernen, maar ook
vooruitstrevend vanuit een economische groei gedachte. Immers: als er geen mensen
meer komen werken en wonen in onze Gemeente, hebben we een groot probleem. Onze
Gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven. Stilstand is achteruitgang. Hoe trekken we
inwoners, toeristen, studenten en werknemers naar onze Gemeente? Door voor elk wat wils
te bieden. Afgestemd op de behoefte van al die verschillende fantastische mensen in Venlo,
mensen met zoveel talenten.
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Uitgangspunten Kadernota 2014:


Meer mogelijkheden voor zelfregie in de wijken en kernen;



Een veilige en schone stad;



In de centra van alle kernen en dorpen, waaronder Tegelen en Blerick, de
leefbaarheid verhogen;



Bedrijvigheid en economie stimuleren om (jeugd)werkloosheid tegen te gaan;



Bevorderen van Venlo als onderwijsstad. Niet alleen voor het Hoger Onderwijs, maar
ook het basis- en voortgezet onderwijs;



Geen belastingverhoging voor de burgers of bedrijven in 2014;



Bezuinigingen realiseren door o.a. te streven naar een slanke gemeentelijke overheid
en door nog meer regionaal te gaan samenwerken;

Drie vragen Kadernota 2014:
1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord onder 7.2.
Van de eerder vastgestelde uitgangspunten willen we er één aanpassen, het betreft het
uitgangspunt over de woonlasten.
De LokaleDemocraten willen het “communicerende vaten-beleid” t.a.v. de woonlasten
stoppen. Afvalstoffenheffing en rioolheffing worden kostendekkend aan de inwoners
belast, waardoor milieubewust handelen wordt gestimuleerd. Alleen de OZB mag
jaarlijks met de inflatie gecorrigeerd worden. We willen laten onderzoeken wat de
financiële gevolgen hiervan zijn. Hiertoe zullen we een motie indienen samen met D66.

3

Het College stelt in de Kadernota voor om een aantal uitgangspunten toe te voegen.
Wat betreft de specifieke Rijksbezuinigingen: wij zijn er geen voorstander om deze
bezuiniging per definitie door te zetten naar de betreffende doelgroep. De gemeente Venlo
kan namelijk voor- of juist achterlopen op een bepaald beleidsterrein t.o.v. het landelijke
kader. Een specifiek Venloos beleid is noodzakelijk. Wij zijn voorstander van de
methodiek geld volgt beleid. Wat is de mening van het College hierover?
Er zijn nu nog vele vraagtekens. Aangekondigd is dat er medio augustus vanuit Den Haag
meer helderheid komt. Wij willen dan alsnog richtinggevende zaken kunnen aangeven voor
de Programmabegroting 2014-2017. Daarom willen de LokaleDemocraten, zodra er meer
helderheid komt vanuit Den Haag, een “Financieel Raadsdebat” houden. Hiertoe dienen
we een motie in.
Wij zijn het niet eens met het uitgangspunt om “bezuinigingen en efficiencykortingen
toe te rekenen naar dat betreffende beleidsterrein”. Als voorbeeld: zoals bekend zijn de
LokaleDemocraten er voorstander van om zo snel als mogelijk te stoppen met het geven van
financiële injecties aan het museum van Bommel van Dam. Wij vinden dat deze bezuiniging
niet per se t.g.v. de pot Cultuur moet komen. Dit voordeel geeft ons juist ruimte om andere
keuzes te kunnen maken.
En dan het nieuwe uitgangspunt “een incentive geven binnen het beleidsterrein”. Dit lijkt in
eerste instantie een slim en sympathiek idee. Maar het is natuurlijk van de gekke dat we
met een extra prikkel ambtenaren moeten motiveren om hun werk te doen. Wij willen dit
cadeautje dan ook niet uitdelen vanuit belastinggeld, maar de ambtelijke leiding vragen te
zorgen voor het genereren van externe middelen.

2. Instemmen met opgenomen inhoudelijk begrotingskader zoals verwoord onder 7.3
In eerste instantie lijkt dit prima, een beleidsarme begroting voor 2014. Maar moeten we dit
wel willen? Na 3 jaar hard werken, nu rustig achterover zitten en ‘niets doen’? Er zijn
immers genoeg thema’s die aandacht verdienen zoals: veiligheid, de drugsproblematiek,
de leefbaarheid in de centra van Tegelen en Blerick, de bibliotheek etc.
De LokaleDemocraten zien dat er in Venlo nog noodzakelijke behoeftes zijn. Hiervoor willen
we graag beleidsruimte creëren.
Wij vragen het college om een reactie.
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3. Expliciet uit te spreken voor de inzet van één of meerdere draaiknoppen
De draaiknoppen die wij willen hanteren liggen in het verlengde van onze
uitgangspunten:geen belastingverhoging voor burgers en bedrijven, maar bezuinigingen
realiseren door te streven naar een slanke gemeentelijke overheid en meer regionale
samenwerking.
Bij de takenreductie denken de LokaleDemocraten aan:
-

Van Bommel van Dam
Financiële administratie
ICT
Sportbedrijf
Parkeren; hierbij past ook een ander parkeerbeleid: geen betaald parkeren in de
winkelcentra van Blerick en Tegelen, alléén op de vastgestelde plekken in Venlo.
Daarna kan deze dienst verkocht worden aan een particulier bedrijf.

Een andere draaiknop is onderzoeken welke taken regionaal kunnen worden opgepakt:
-

Het Sportbedrijf
De Sociale Dienst
Een Shared Service Center (voor bijvoorbeeld administratieve taken)

Zoals eerder aangegeven willen wij geen OZB verhoging, m.u.v. een inflatiecorrectie.
Zoals gemeld dienen we hiertoe een motie in. In deze motie willen we ook laten
onderzoeken wat de gevolgen zijn van het invoeren van een Verbrede Rioolheffing.
Het afromen van de middelen voor onderwijshuisvestiging kan wat ons betreft niet aan
de orde zijn. Dit zijn immers middelen die het Rijk hiervoor bedoeld heeft. De
LokaleDemocraten vinden dat Venlo zich moet blijven profileren als onderwijsstad ook voor
het Primair Onderwijs. Daarom ligt een ingreep voor ons niet voor de hand.

Afwegingskader onrendabele investeringen
Onze fractie kan instemmen met het uitgangspunt dat er een integraal afwegingskader komt
voor onrendabele investeringen.

Jaarrekening 2012
In de jaarrekening lezen we dat het tekort beperkt is gebleven tot 0,7 miljoen. Dit oogt
positief, maar we willen toch benadrukken dat dit een gecorrigeerd resultaat is en dat ons
eigen vermogen is achteruit gegaan.
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In RV 36 wordt voorgesteld om twee nieuwe bestemmingsreserves (Greenpark en
Bouwopdracht gemeentelijke organisatie) in te stellen. Wij vinden dit een overbodige zaak.
Voor de te verwachten uitgaven kan immers gewoon beroep worden gedaan op de
algemene reserve.
Tenslotte hebben de LokaleDemocraten grote moeite met de budgetoverschrijding van
€151.000 van het museum van Bommel van Dam. Wij zouden dat geld liever voor allerlei
projecten en initiatieven in de wijken, stadskernen en bibliotheek willen besteden i.p.v.
een museum met weinig draagvlak (slechts 9% betalende bezoekers) in stand te houden.

6

