Nieuwsbrief MAART 2017
De Raadsvoorstellen van deze maand waren naast 3 hamerstukken de verordening
Leerling-vervoer en het Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook was er nog een Raadsconsultatie
over de Regiovisie bijzondere doelgroepen.
Raadsvoorstel 4: Aanpassing verordening Leerlingenvervoer
Al in november van het vorig jaar stond dit al benoemd in de begroting voor 2017 en
verder. Het voorstel was om voor 94.000 euro een bezuiniging door te voeren door het
leerlingenvervoer voor leerlingen van Speciaal Basisonderwijs (SBO). De kilometergrens
wordt hier bij opgetrokken van 2 naar 6 kilometer. Toen hebben wij hier al tegen
geprotesteerd onder het motto: je gaat toch geen kinderen en hun ouders straffen omdat
ze verplicht zijn aangewezen op passend onderwijs.
We kregen hiervoor, met uitzondering van de SP, de handen niet voor op elkaar.
In maart stond de aanpassing van de verordening voor het leerlingvervoer op de agenda
om dit definitief te maken. In eerste instantie leken heel veel partijen nu in een keer
tegen deze wijziging. Echter op aandringen van het College en met de toezegging dat er
geen kind hiervan de dupe zal worden trokken de coalitiepartijen hun handen af van een
amendement dat wij met D66 hadden opgesteld. Dit amendement stelde voor om voor
deze kinderen de 2 kilometergrens te blijven hanteren. Maar helaas kregen we hiervoor
dus geen meerderheid.
Dit betekent nu dat alle kinderen van het SBO die binnen 6 kilometer van hun school
wonen jaarlijks moeten aanvragen of ze als uitzonderingsgeval, aantoonbare fysieke
beperkingen, toch gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer. Heel vervelend voor
ouders en schooldirecties. Bovendien is dit voor de gemeentelijk jaarlijks veel extra
rompslomp. Je kunt jezelf afvragen of hiermee de gewenste bezuiniging wel wordt
gehaald.

Raadsvoorstel 14: Lokaal Gezondheidsbeleid
De Wet publieke gezondheid (Wpg) schrijft voor dat gemeenten vierjaarlijks een nota
lokaal gezondheidsbeleid laten vaststellen door hun gemeenteraad. Deze nota bevat de
kaders en speerpunten voor de komende beleidsperiode, voortbordurend op het
gezondheidsbeleid 2013-2016. Via dit beleidsplan creëren we de juiste voorwaarden voor
een gezonde(re) bevolking en een gezonde fysieke en sociale omgeving. De
toekomstambitie is dat de Gemeente Venlo een Limburgse koplopergemeente is op het
gebied van (positieve) gezondheid en leefstijl. Dit doen we door gerichte keuzes te
maken; we investeren in drie speerpunten voor de jeugd (overgewicht, roken en
bewegen) en drie voor ouderen (bewegen, eenzaamheid en dementie.) Voor deze
thema’s is gekozen op basis van een zorgvuldige beleidsvoorbereiding, waaronder een
analyse van de gezondheidssituatie in Venlo en inbreng van onze inwoners en partners
op het gebied van volksgezondheid. Voor de uitwerking hanteert de gemeente vier
beleidsuitgangspunten als leidraad: Er wordt gewerkt vanuit de visie positieve
gezondheid (1) en ondersteunen gericht kwetsbare groepen in de aanpak van
gezondheidsachterstanden (2). Dat doen ze via bewezen effectieve programma’s en
projecten (3), waarbij ze werken vanuit de wensen en behoeften van inwoners o.g.v.
gezondheid (4). Elk speerpunt wordt uitgevoerd via één of enkele daarbij passende
programma’s en projecten. Bijvoorbeeld: het werken aan overgewicht jeugd met de
Venlose aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Bij de voorgestelde 3 speerpunten
jeugd vinden wij het toch jammer dat alcohol niet als speerpunt wordt meegenomen
(antwoord van het College: jeugd en alcohol krijgt al voldoende aandacht via andere
programma’s) .

De specifieke aandacht die de ouderen middels de 3 speerpunten krijgen, kunnen wij
alleen maar toejuichen en meer mag altijd. Met name speerpunt 2… eenzaamheid en
depressie, versterking activiteiten vanuit huizen van de wijk, zoals eetpunten en
beweeggroepen… actief in de eigen buurt en wijk… Dit kan volgens de LokaleDemocraten
alleen maar door de Huizen van de wijk hun actieve functie te laten behouden. Dit
raadsvoorstel kent echter ook een groot financieel risico.
Het benodigde budget voor de realisatie van onze ambities bedraagt €200.000 per jaar.
De beschikbare structurele middelen voor het gezondheidsbeleid bedragen nu €28.000.
Tot en met 2017 ontvangt de Gemeente Venlo nog een Rijksstimuleringspakket (de
GIDS-gelden) voor de aanpak van gezondheidsachterstanden.
Per 2018 ontstaat er dus een aanvullende financieringsbehoefte van €172.000
structureel. Dit wil het college gaan zoeken in een mix van diverse
financieringsmogelijkheden. Via subsidies én door ook financieel te blijven investeren in
de verbinding met andere beleidsterreinen. Voor laatstgenoemde geldt echter dat veel
budgetten onder druk staan en de kansen daarom beperkt zijn. De vraag om de
benodigde aanvullende middelen zal t.z.t. worden ingebracht bij de integrale afweging
kadernota en programmabegroting 2018-2021.

Raadsconsultatie 3 Regiovisie bijzondere doelgroepen
In deze consultatie wordt de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze over de nieuwe
regiovisie bijzondere doelgroepen. In het verlengde van deze regiovisie ligt ook het
nieuwe maatschappelijke opvangconcept voor de regio Noord-Limburg ter consultatie
voor. Op 1 januari 2015 is de Wmo2015 van kracht geworden. De invoering van deze
wet heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Met ingang van 1 januari 2020
worden ook de budgetten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, op basis
van een nieuwe verdeelsleutel aan alle individuele gemeenten uitgekeerd. De
voorliggende regiovisie geeft aan dat de regio Venlo per 1 januari 2018, overstapt van de
oude dag en nachtopvang naar de nieuw nachtopvang. De in de visie voorgestelde
innovatieve aanpak, alsmede de doelstelling van deze nieuwe maatschappelijke opvang,
is een structurele verbetering van de leefomstandigheden van de dak en thuisloze
burgers. Deze nog niet vastgestelde visie voorziet echter nu al in de sluiting van de oude
dag en nachtopvang op 1 januari 2018.
Het is van groot belang dat er een sluitend netwerk komt met een aanbod van verblijf
en/of woonruimte. De huidige opvang heeft een gebruiksruimte voor middelengebruikers.
Hiervoor zal na de sluiting een oplossing moeten komen anders belandt al het gebruik
weer op straat. Venlo blijft voor deze burgers de grote stad met een zeer grote
aantrekkingskracht. Hier is het te doen en hier is het te beleven. Hoe gaat Venlo zich
inrichten op het “jojo-gedrag” van de rondreizende dak en thuisloze burger? Deze visie
kent ook enkele maatschappelijke risico’s; waaronder het tijdelijk op straat terecht
komen en het feit dat dit overlast geeft voor de samenleving. De LokaleDemocraten
vinden dit niet wenselijk. Wordt de politie hierdoor straks extra belast? Voor de
LokaleDemocraten is één ding heel duidelijk; Venlo kan niet afwachten hoe het gaat
lopen, alles oplossen aan de voorkant en anders niet sluiten. Wij willen de garantie dat er
geen enkele burger op straat hoeft te slapen en dat er straks geen overlast ontstaat in de
wijken en buurten.

Moties buiten de vergaderorde:
Motie, zwerfafval
Deze motie mede-ingediend door onze partij is ingetrokken omdat de wethouder een
toezegging heeft gedaan om in het huidige voorjaar nog te komen met een

Raadsconsultatie met als onderwerpen “oplossen van het zwerfafval in alle delen van de
stad”.
Motie, A73/A74 vijf miljoen meer om meer te doen
Een motie opgesteld door onze lokale broeders Venlokaal en mede door ons ingediend
roept het college op om extra geld te vragen bij de provincie Limburg voor aanvullende
maatregelen tegen de overlast van de A73/A74.
De motie werd unaniem aangenomen.

In april staat op de agenda:






Bestemmingsplan Railterminal
MIRT Meer Venlo Meer Maas
Actualisering leges- en parkeerbelasting
Laagdrempelig tarievenbeleid sport
Evenwicht Sociaal Domein

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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