KADERNOTA 2015

Meer met minder…

FINANCIEEL RAADSDEBAT
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Inleiding
Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders
voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt deze Kadernota voor
aan de Raad om zo tot een goede afweging voor de Programmabegroting in
november te komen.
Maar wat staat er nu eigenlijk in deze Kadernota?
Er staat niet zo veel nieuws in. De basis is namelijk al vastgesteld in de begroting
2014-2017 die we in november al hebben vastgesteld. Deze is bijgesteld n.a.v.
de decembercirculaire van 2013. Ook al niets nieuws.
Dan hebben we de financiële gevolgen van het coalitieprogramma. Ook weer
geen nieuws, want dit hebben we de vorige maand al besproken. Dus kun je
zeggen dat deze Kadernota mager is, heel erg mager.
Het enige nieuwe? Dat is de vermelding dat er knelpunten genoemd
worden van maar liefs €5M tot €8M!
Dus maken wij ons zorgen!
Zorgen om de financiële situatie van Venlo. De LokaleDemocraten beseffen dat
de gemeente Venlo ook in 2015 financieel moeilijk heeft. Er zullen keuzes
moeten worden gemaakt. Deze zorgen hebben ook de maken met de
decentralisatieopgave (WMO, Wet Jeugdzorg, Participatiewet) op komst. Er gaat
de komende jaren in het sociale domein veel veranderen. Veel zaken zijn nog
onduidelijk en 1 januari 2015 komt heel snel dichterbij.
De uitdaging is om als politieke partij te staan voor de belangen van de inwoners
van onze Gemeente. Voor de LokaleDemocraten betekent dat we naast de al
eerder genoemde zorg ons richten op de straat waar de mensen wonen, de
wijken en de stadskernen, het werk en de economische groei.
Wat voor ons ook van groot belang is dat er geen verdere lastenverhoging moet
komen voor de inwoners van Venlo, ze krijgen immers al veel voor hun kiezen
vanuit de landelijke maatregelen.
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Uitgangspunten Kadernota 2015:


Meer mogelijkheden voor zelfregie en buurtbudgetten in de wijken en
kernen om zo de leefbaarheid te verhogen. En een goede controle over de
besteding van deze middelen.



Een veilige en schone stad; met de nadruk op veiligheid.



Bedrijvigheid en economie stimuleren om werkloosheid tegen te gaan,
zodat mensen zoveel mogelijk een betaalde baan hebben. Ook kwetsbare
mensen hebben recht op passend werk of dagbesteding met goede
ondersteuning in een veilige werkomgeving.



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



Geen lastenverhoging voor de burgers of bedrijven in 2015;



Bezuinigingen realiseren door o.a. meer regionaal te gaan samenwerken
en te streven naar een slanke gemeentelijke overheid door bijv. een snelle
verzelfstandiging van te dure gemeente taken zoals, het in stand houden
van MVBVD;



Goede zorg met maatwerk voor iedereen die het nodig heeft.

Een aantal van deze uitgangspunten vinden wij nu met name belangrijk.
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Drie onderdelen voor de Kadernota 2015 nader uitgewerkt.
1. Geen lastenverhoging voor de burgers of bedrijven in 2015
In de Kadernota wordt gesproken dat er knelpunten zijn van €5M tot €8M. Ook
hebben we allemaal in de krant kunnen lezen over claims van meer dan €6
miljoen.
Deze knelpunten worden maar heel globaal aangegeven. Toen wij twee weken
geleden hier navraag naar deden om meer duidelijkheid te krijgen, gaf het
college aan dat zij, voor onze om duister redenen, niet toe bereid zijn. Jammer
dat het college hier een waas van geheimzinnigheid over legt. Je zou bijna
denken dat ze iets te verbergen hebben!
Het is extra jammer omdat hierdoor de Raad wordt onthouden om hierover mee
te denken.
De enige toezegging die we hebben gekregen is dat we voor het zomerreces een
nadere onderbouwing krijgen van deze knelpunten.
Graag horen we van het college of we deze toezegging ook echt serieus kunnen
nemen?
Een van de knelpunten die genoemd worden is de WAA. Medewerkers en ook wij
maken zich hierover zorgen. Wat is de toekomst voor deze groep van meestal
kwetsbare mensen? Welke gevolgen zijn er voor het personeel? Krijgen WSW-ers
straks nog goede ondersteuning van jobcoaches én bedrijven? Ook hebben wij
zorgen over de afbouw van de WAA; komen er nog meer gebouwen leeg te
staan? Wat gaat dit de gemeente Venlo kosten?
Wethouder Testroote heeft in de oordeelsvormende vergadering aangegeven dat
hij hier in de maand juni uitgebreid op terugkomt. Wij zijn zeer benieuwd naar
deze informatie! Deze informatie had er eigenlijk al moeten zijn.
Voor deze knelpunten dient voor de Programmabegroting 2015 nog een
oplossing gevonden te worden. In het coalitieakkoord staat dat de OZB alleen
maar mag stijgen met de inflatiecorrectie. Dat is goed, want de
LokaleDemocraten willen dat de oplossing van de knelpunten niet mag leiden tot
lastenverhoging bij inwoners en bedrijven in Venlo. Wij zullen dat scherp in de
gaten blijven houden.

2. Buurtbudgetten
De LokaleDemocraten willen de veiligheid en de leefbaarheid in wijken en
kernen verhogen. Wij denken dat dit vooral moet gebeuren door inwoners meer
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zelfregie te geven. In het coalitieprogramma zien wij dat het college wil gaan
werken met buurtbudgetten.
Als we al vanaf 2015 hier mee aan de slag willen gaan dan vinden wij dat er snel
kaders en richtlijnen voor moeten komen. Hoe worden deze budgetten verdeeld?
Gelijkmatig of niet? Hoe gaat de controle van de raad hierop? Hoe wordt er
hierover gecommuniceerd met de buurten en wijken? Wij roepen het college dan
ook op om in september met een raadsvoorstel hiertoe te komen.
Kan het college dat toezeggen?
Een onderdeel hiervan is een structureel budget voor groen en natuur in en om
de stad. Samen met de SP, D’66 en GL zullen we hiervoor een motie indienen.
GL zal dat indienen.
3. Werk, participatie en economische groei
De LokaleDemocraten willen de bedrijvigheid en economie stimuleren om
werkloosheid tegen te gaan. Hierdoor hebben meer mensen een betaalde baan.
Immers iedereen heeft recht op werk.
In het Jaarverslag 2013 staat vermeld dat er een werkeloosheidscijfer is van
10.9%. Dat is hoog en hoger als het landelijke cijfer. Meer als 1/10 van de
Venlose beroepsbevolking staat aan de kant!
Ziet het college mogelijkheden om het werkloosheidcijfer, van de meestal lager
opgeleide, te verlagen? Welke plannen zijn er hiervoor?
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Conclusie
Zoals eerder gemeld vinden wij deze Kadernota heel erg mager.
Alleen de genoemde knelpunten is nieuw. Wij wachten met spanning de nadere
detaillering van de knelpunten af.
De verwerking van het coalitieakkoord zal nog zorgen voor een belangrijke
wijziging.
In de vorige besluitvormende vergadering van de Raad hebben wij niet
ingestemd met het coalitieprogramma.
De daarin voorgestelde bezuinigingen op Sport vinden we niet goed. Ook al is er
een toezegging dat dit niet gehaald gaat worden bij de verenigingen. Graag een
bevestiging van deze toezegging.
Ook de bezuiniging op Omroep Venlo kunnen wij niet laten passeren. Ook
hiervoor komen wij met een motie die aangekondigd gaat worden door GL.
Maar vooral het feit dat er maar liefs met 6 wethouders in het College zitten is
voor ons niet acceptabel. Zoals bekend gaat dit per jaar € 360.000 kosten. De
hele stad spreekt er schande van!
Omdat deze Kadernota met name gedomineerd wordt door dit slechte
coalitieprogramma kunnen de LokaleDemocraten niet instemmen met deze
Kadernota!
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