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Deze maand waren er maar weinig agendapunten die op de Raadsvergadering stonden.
Het onderwerp Coördinatieverordening gemeente Venlo werd als hamerstuk afgehandeld.
Raadsvoorstel 3: Tussenevaluatie 2016 3D’s
Afgelopen 2 jaar was de implementatie van zorgtaken vanuit de rijk richting de gemeente
. Deze implantatie is in Venlo niet vlekkeloos verlopen zoals in vele gemeenten. Als we
alle omstandigheden meenemen, kunnen we redelijk
tevreden terugkijken naar dit proces.
Tijdens deze tussenevaluatie moment werd ons gevraagd om mee in te stemmen met 19
aanbevelingen.
Deze aanbevelingen moeten ervoor zorgen dat de tekorten in 2016 van 4,3 miljoen euro
weggewerkt worden zodat men binnen de afgesproken budget blijft.
Helaas waren de financiële uitwerking van deze aanbevelingen niet aanwezig.
Deze uitwerking kunnen wij in februari verwachten.
Wij blijven deze processen kritisch volgen.
Samen met enkele andere partijen hebben we een motie ingediend over “Respijtzorg en
ondersteuning voor mantelzorgers”. Deze motie is unaniem aangenomen.
Raadsvoorstel 5: Schuldhulpverlening
Sinds 2012 zijn gemeenten wettelijk verplicht door de gemeenteraad een beleidsplan
schuldhulpverlening vast te laten stellen (Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening –
Wgs). Het huidige beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 is verlopen. 2016 is
gebruikt om, in co-creatie, te komen tot een nieuw beleidsplan integrale aanpak
schuldhulpverlening 2017-2020. Met de integrale aanpak schuldhulpverlening wil de
gemeente extra resultaten behalen op het vlak van preventie, vroeg signalering, curatie
en nazorg.
Wij concluderen dat er in Venlo veel gerealiseerd is als het gaat om de voortgang,
doorontwikkeling en behaalde resultaten van de schuldhulpverlening. Ondanks de
behaalde resultaten is de schuldenproblematiek ook in Venlo groeiende en vraagt zij een
voortdurende alertheid en extra inspanning om deze problematiek blijvend aan te
pakken.
Belangrijkste vernieuwing in dit kaderstellende beleidsplan is de andere manier van
kijken naar wat armoede en schulden doen met mensen. Nieuw is ook het onderzoeken
van mogelijkheden om ook kwetsbare zzp-ers te ondersteunen. Belangrijkste
vernieuwing in het uitvoeringsplan zal zijn dat de aanpak integrale schuldhulpverlening
middels 8 speerpunten en 4 bijzondere aandacht groepen nog veel meer met andere
beleidsterreinen zal worden verbonden. Naast aandacht voor een laagdrempelige toegang
tot schuldhulpverlening zal extra worden ingezet op preventie en vroeg signalering.
De belangrijkste gewenste resultaten van de uitvoering van de integrale aanpak
schuldhulpverlening zijn dan ook dat -door de afname van de schuldenproblematiek- de
participatie en de kwaliteit van leven van inwoners van Venlo toenemen en de
maatschappelijke kosten afnemen.
De LokaleDemocraten hebben toch nog enkele punten waarover wij onze zorgen hebben
uitgesproken.
 Het mag nu en in de toekomst nooit de bedoeling zijn dat inwoners van Venlo
worden buitengesloten omdat hij of zij niet in de standaardmal van de
schuldhulpverlening past. Wij moeten maatwerk kunnen leveren en er dient altijd
een passend alternatief te worden geboden.



De LD maken zich zorgen over de inzet van vrijwilligers. Schuldhulp is heel
complex, zwaar en belastend. De druk op de vrijwilliger kan hierdoor heel groot
worden…
 Er is een poule van budgetbeheerders en bewindvoerders waaruit de mensen
kunnen kiezen. Wij hebben signalen dat de deze keuzemogelijkheid bijna nooit
aan de klant wordt voorgehouden. Wij uiten daarom onze zorgen dat, Plangroep
altijd haar eigen dochter OBIN Adviseert en dat vinden wij niet kunnen. Iedere
klant moet een vrije keuze kunnen maken.
 Als laatste de situatie van jongeren met schulden. Sommigen hebben al op jonge
leeftijd forse onoplosbare schulden en Indien zij nog thuis wonen wordt het gezin
hierdoor ook zwaar belast. Schulden belemmeren jongeren om een toekomst op
te bouwen. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat jongeren met schulden
vaker afwezig zijn, moe zijn, weinig aandacht aan school besteden, of zelfs
stoppen met school. Jongeren ervaren vaak te hoge drempels bij het zoeken naar
hulp en haken vroegtijdig af bij het oplossen van hun schulden, gaan doelloos
rondzwerven of ze belanden in de criminaliteit.
De LD willen jongeren met problematische schulden weer een toekomstperspectief
bieden. Hiervoor hebben wij de motie ‘Toekomst perspectief voor Venlose Jongeren
met schulden’. Ingediend. Middels het Jongeren Perspectief Fonds krijgen Venlose
jongeren met schulden op korte termijn weer de kans om zich volledig te richten op hun
ontwikkeling door middel van school of werk. Onze motie is door de wethouder omarmt
en overgenomen.
Raadsvoorstel 8: Agenda Groen en water
In dit raadsvoorstel zijn 17 richtinggevende uitspraken geformuleerd onze leefomgeving
te versterken. Dit door meer aandacht te hebben voor groen en water. Het blijkt namelijk
dat mensen dan met meer plezier wonen en leven. De LokaleDemocraten kunnen deze
richtinggevende uitspraken ondersteunen, maar we hebben het college wel aangegeven
dat we een aspect onvoldoende terug zien komen in de richtinggevende uitspraken. Dit
betreft de geluidsproblematiek. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat geluidsoverlast
het probleem van de toekomst gaat worden. Het college heeft toegezegd deze
problematiek in de verdere uitwerking nadrukkelijk te laten terugkomen.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
In februari staat op de agenda:
 Deregulering kapvergunningen
 Vaststellen bestemmingsplan Weselseweg 21 Venlo
 Parkeren
 Aanvraag Rijkssubsidie o.b.v. bommenregeling
 Controleprotocol
 Verkenning GVVP
Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk van dorp spelen en die u graag bij onze fractie
onder de aandacht wilt brengen, neem dan contact op met een van onderstaande
raadsleden. Voor telefoonnummers zie onze website www.lokaledemocraten.nl. Of stuur
een e-mail naar: fractie@lokaledemocraten.nl .
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