Nieuwsbrief December 2014
De belangrijkste politieke punten op de agenda van deze maand waren:
1. Raadsvoorstel: Bezuiniging Sportbegroting
Onze inbreng hiervoor was:
Bezuinigen is altijd vervelend maar het is erg moeilijk uit te leggen als dat gebeurd zonder dat er
beleid achter zit. Deze bezuinigingen op de sportbegroting is niet gebaseerd op beleid. Er is kortweg
de kaasschaafmethode toegepast.
Een zeer vreemde bezuiniging overigens: Het College komt met het voorstel tot bezuinigingen op
Sport vanaf 2015 voor een bedrag van 300.000 euro Daarbij beginnen ze met 185.000 euro uit de
algemene reserve te halen. Als normaal gesproken de Raad op eigen initiatief een dergelijk voorstel
zou doen, dan wordt dat meteen afgewezen door het College. Nu kan het ineens schijnbaar wel.
De voorgestelde maatregelen zorgen er voor dat de sportverenigingen, met name de kleine
verenigingen, zwaar getroffen worden. Dit kan betekenen dat verenigingen meer contributie zullen
moeten gaan vragen aan hun leden om de begroting rond te krijgen. Dit kan weer tot gevolg hebben
dat kinderen/jongeren stoppen met sporten in verenigingsverband. Dit vinden wij niet wenselijk.
Daarnaast is het van belang om sportvoorziening up to date te houden. Te meer om dat wij er naar
streven om op termijn de verenigingen zoveel als mogelijk hun eigen voorzieningen te laten runnen.
Het buitenbad in Blerick eerder sluiten vinden wij, LokaleDemocraten een slecht signaal. Eerst wordt
er aangekondigd dat de sluiting pas in 2016 zal plaatsvinden. Het College wijkt daar nu van af. Dit
geeft een onbetrouwbaar beeld over het College, en dus ook over onze Gemeente Venlo.
Daarom willen we de komende tijd gebruiken om een oproep te doen om het buitenbad te laten
exploiteren door een organisatie van vrijwilligers, zoals dit in veel ander gemeentes al de praktijk is.
Volgens de LokaleDemocraten is daar voor tijd nodig, daarom willen we ook deze bezuinigingen in
2015 nog niet doorvoeren. Samen met enkele andere partijen dienen een motie in om vrijwilligers
hiervoor op te roepen. Een raadsmeerderheid heft hiermee ingestemd.
Samen met D66 hebben we een motie ingediend om 2015 te gebruiken om voor een aantal van
bovengenoemde zaken te gaan onderzoeken. Ook deze motie is aangenomen.
Helaas werden alle bezuinigingen, met uitzondering van de korting op de subsidie, wel aangenomen.
2. Raadsvoorstel 40: Preventie en handhavingspan, nieuwe Drank en Horecawet.
Voor ons ligt een goed voorstel en dito plan. Met de wetswijziging is niet langer de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar de gemeente zelf verantwoordelijk voor het toezicht op en
handhaving.
Preventie en hieraan gekoppeld een handhaving en sanctie kader.
Wanneer iemand onder de 18 in een café of tijdens een evenement alcoholhoudende drank bij zich
heeft, is hij of zij strafbaar. Door deze maatregel in de wet op te nemen, ligt de verantwoordelijkheid
niet meer alleen bij drankverstrekkers, maar ook bij de jongeren zelf. Goed dat de
verantwoordelijkheid niet meer alleen bij de Caféhouder en drankverstrekker komt te liggen maar ook
bij de jongeren zelf.
We leggen de nadruk op de rol en verantwoordelijkheid van jongeren, maar zeker ook hun ouders of
verzorgers. Zij spelen een belangrijke rol in het drinkgedrag van hun kinderen.
Ouders kunnen met name invloed uitoefenen voordat hun zoon of dochter begint met drinken. Uit
onderzoeken blijkt dat duidelijke regels stellen en controle hierop werkt.
m.b.t. het handhavingkader zullen er altijd mazen in het net blijven en onduidelijke situaties over en
weer. Daarom dient er ruimte te zijn voor Maatwerk.
Een goed voorbeeld zijn sommige verenigingsgebouwen (blokhutten) van Scouting e.d.
Deze worden nu belast met de drank en horecawet en weten vaak niet wat ze er mee aan moeten.
Een Horecavergunning aanvragen of niet. Er wordt immers geen alcohol verkocht maar wel
gedronken. In een gesloten gebouw zonder verkoopruimte/geen tapinstallatie, wordt toch streng

gehandhaafd en op leeftijd gecontroleerd. Dat handhaven op leeftijd is prima, maar ga met een paar
BOA’s niet moeilijk doen tegen een aantal leiders dat de boel dicht moet. Leidinggevenden binnen
Scouting worden ieder jaar bijgeschoold en getraind op verantwoordelijk jeugdbeleid en Alcohol en
drugs beleid staat bij Scouting Nederland hoog in het vaandel.
En zo zullen er in de gemeente Venlo zeker vergelijkbare situaties zijn.
Dus, de vraag aan de portefeuillehouder of er ruimte is voor Maatwerk.
3. Raadsvoorstel: Financiële rapportage 3e kwartaal 2014
In de Financiële Rapportage ( FINRAP) wordt een negatief resultaat van € 2 miljoen gepresenteerd.
Dit bedrag komt overeen met de eerder gepresenteerde Voortgangs Rapportage (VORAP).
Indien het tekort zich daadwerkelijk bij de jaarrekening 2014 voordoet, gaat de weerstandsratio verder
omlaag tot 0,91.
Wij hebben aangegeven dat de weerstandsratio voor ons een belangrijke aandachtspunt is.
Een ander belangrijk punt is dat ondanks de verhoging van de rijksbijdrage aan Het BUIG BUDGET
(BUNDELING VAN UITKERINGEN INKOMENSVOORZIENING AAN GEMEENTEN) van ruim € 7
miljoen er een tekort van ruim € 2 miljoen wordt verwacht i.v.m. de hogere uitkeringslasten.
Wij zien in de FINRAP verder in Programma 3 dat er een voordelig resultaat van € 43000 wordt
geboekt i.v.m. de gemaakte doelmatigkeuze m.b.t. de parkeerapparatuur in het centrum. Er is hier
gekozen om de huidige parkeerapparatuur te upgraden i.p.v. nieuwe aan te schaffen. Hierdoor is er
ruim € 1 miljoen geld minder geld nodig.
Wij hebben afgelopen maand met de Raad de Raadsbesluit Strategisch Inkoopkader vastgesteld. Dit
Raadsbesluit heeft als intentie meer van dit soort besparingen ook in de toekomst te kunnen
realiseren, door het maken van doelmatigere keuzes.
De wethouder heeft aangeduid dat ook in de toekomst van dit soort doelmatigere en doeltreffende
inkopen plaats zal blijven vinden.
Dit vinden wij een goede zaak en hopen er op dat er door het maken van doelmatigere keuzes in de
toekomst structureel bespraringen kunnen blijven realiseren.
Er hebben ook een aantal mutaties in de reserves plaats gevonden. Er zijn een aantal toevoegingen
en onttrekkingen in de algemene reserve en bestemmingsreserves gedaan.
Wij hebben aangegeven dat wij het geen goede zaak vinden om onttrekkingen te doen uit de
reserves.
Echter als wij het totale Budget in perspectief zien, hebben wij het hierover relatief kleine mutaties.
De stand van zaken vinden wij aan de hand van de Finrap, niet uitstekend maar ook zeker niet
zorgwekkend. Wij hebben aangegeven dat wij met name de weerstandsratio en de beoogde
besparingen in het kader van Raadsbesluit Strategisch inkoopkader nauwlettend in de gaten zullen
blijven houden.

Overdenking gemeenteraad in de maand december.
door Peter van Crooy.
In de maand december bereiden veel mensen zich voor op de feestdagen. Want de decembermaand
is een gezellig drukke maand. Sinterklaas, kerstmis en oud op nieuw. Tenminste, voor de meeste
mensen behoort dit een gezellige maand te zijn. Maar er zijn ook mensen die ontzettend opzien tegen
de feestdagen, en met name de kerstdagen.
Tja…de Kerstdagen… een gezellige tijd vol warmte, gezin, familie en samenzijn. Helaas zijn ze
tegelijkertijd ook een bron van verdriet, pijn en eenzaamheid. Immers, al diegenen die deze warmte
niet hebben, voelen juist in deze tijd een groots gemis. "Wanneer je vrienden en familie hebt, dan kan
je al je gedachten met ze delen. Maar als je eenzaam bent, dan moet je alles in je eentje 'uitvechten'."

De mensen zeggen wel eens tegen mij; “Als gemeenteraadslid dan ken je zeker heel veel mensen in
de stad”?
Dat zet je aan het denken…’Ken’ ik de mensen in de stad, wijk en buurt wel echt?
En daarom, Juist in deze tijd kunnen buurtbewoners extra aandacht en zorg hebben voor buren die
kwetsbaar zijn door eenzaamheid, ziekte, ouderdom of ingrijpende gebeurtenissen.
Via die ingrijpende gebeurtenis kom ik terecht bij…
Toon Hermans, een Limburger die zijn naam heeft gegeven aan een warm huis waar nabestaanden
en mensen met hun partners, kinderen, familie, vrienden samen leren leven en omgaan met zo’n
ingrijpende gebeurtenis.
Met een kort verhaal van diezelfde Toon wil ik graag afsluiten.
Het sneeuwde. (Toon Hermans)
Twee vlokken vielen langzaam naast elkaar naar de aarde. Ze vielen eigenlijk al een heel
poosje naast elkaar toen ze elkaar opmerkten . . .
'Ook naar de aarde?' vroeg de ene vlok.
'Uiteraard' zei de andere vlok.
Het klonk een beetje kort, maar zo was het niet bedoeld, want ook de tweede vlok was blij te
worden aangesproken tijdens die lange, lange tuimeldans naar omlaag.
Hoe dichter de zwerm sneeuwvlokken is hoe eenzamer de vlokken kunnen zijn.
'Mag ik een beetje bij je in de buurt blijven? vroeg de eerste vlok.
'oh ja, dat mag,' zei de tweede vlok gretig.
En ze begonnen een goed gesprek en dat maakte de reis heel wat behaaglijker. Mijlen en
mijlen dansten ze naast elkaar naar de verre lage aarde toe.
Eindelijk was het zover. Ze hadden elkaar van alles en nog wat verteld.
'Nog een meter of dertig,' zei de eerste vlok.
'Ja, we zijn er zo,' zei de tweede.
'Jammer eigenlijk, het was niet ongezellig en best wel fijn'
'Nog tien meter . . .' zei de eerste weer . . . 'nog zes' . . . 'nog vier' . . .
'Hou je!'
'Het allerbeste.'
'Het was een mooie reis' . . .
'Pas goed op je zelf'. . .
floep . . .
daar lagen ze en ze werden onmiddellijk deel van het dikke witte sneeuwtapijt dat er al lag.
Nu konden ze niets meer zeggen . . .
Ze waren geen afzonderlijke vlok meer en bleven liggen op de aarde. Dat duurde zo een
poosje.
Toen dooide het. De sneeuw verwaterde . . . en stroomde in lange stromen naar de zee . . .
daar verdampte het water en de damp steeg weer op naar de hemel . . . en werd weer water
en het water werd weer sneeuw.
Ik weet het, het klinkt een beetje onwaarschijnlijk, maar bij de eerste sneeuwbui kwamen ze
elkaar weer tegen, wederom tuimelend in diezelfde witte cadans.
'Hee, heb ik jou niet eerder gezien?' vroeg de ene vlok.
'Ja,' zei de andere.
'Wat goed je weer te zien!'
'Val je mee?'
En ze sneeuwden nog lang en gelukkig. . .

Op de agenda voor de maand januari staat:
·
Begrotingswijziging 2014, nr. 2 Veiligheidsregio Limburg-Noord
·
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen

·

Actualiteit rond het Kunstencentrum

Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk of dorp spelen en die u graag bij onze fractie onder de
aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact op met een van onderstaande raadsleden.
Voor telefoonnummers zie onze website www.lokaledemocraten.nl. Of stuur een email naar:
fractie@lokaledemocraten.nl.
Tenslotte wensen we jullie prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2015!
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