Nieuwsbrief MEI 2015
In de afgelopen maand stond op de Raadsagenda:



Financieel Jaarverslag 2014
Kadernota 2016

Daarnaast is uitgebreid de zaak “Taurus” aan de orde geweest.
Interpellatiedebat Taurus
Op 12 mei heeft het college de Raadsinformatiebrief 53 Bestemmingsplan
‘Uitbreiding Taurus’ naar de Raad gestuurd. Hierin staat dat het college het
raadsbesluit van 17 maart 2014 niet kan uitvoeren. In dit raadsbesluit staat dat
de Raad “In beginsel instemt met de plannen voor het realiseren van een
bioscoopvoorziening bij Taurus als integraal onderdeel van het totale leisureconcept ter plaatse met dien verstande dat de beoogde bioscoopactiviteiten
slecht worden toegestaan voor zover deze geheel (voor 100%) onlosmakelijk
verbonden zijn met de overige leisure functies. Dit dient handhaafbaar in het
bestemmingsplan te worden opgenomen.”
In het debat, aangevraagd door Groen Links, SP en door ons, hebben wij
aangegeven dat wij hierover als Raad wel erg laat geïnformeerd zijn geworden,
meer dan jaar na dato. Bovendien heeft de wethouder verzuimd tussentijdse
informatie naar de Raad te sturen. Het betreft hier het rapport Tonnaer. Dit
rapport, gereed in september 2014, geeft op een deskundige manier de
(on)mogelijkheden weer. Mede op grond van dit rapport heeft het college dit
besluit genomen.
De LokaleDemocraten hebben aangegeven dat wij het op grond van drie
principes niet eens zijn met het college:
1. De procedure. De raad is het hoogste orgaan en besluiten moeten door het
college worden uitgevoerd. Het college heeft in de vergadering van maart
2014 aangegeven dat uitvoering mogelijk is.
2. Inhoudelijk. Wij willen ondernemerschap ondersteunen. De ondernemer bij
Taurus is al bezig met deze uitbreiding van voor de fusie van Arcen/Velden
met Venlo.
3. De willekeur. Het college geeft aan dat een bioscoop moet landen in het
stedelijk centrum. Dit conform de visie Stedelijk Centrum. Echter het college
past dit niet consequent toe. Bij Holland Casino wordt namelijk ook
afgeweken van deze visie.
reactie

De inbreng van ons en de andere oppositie partijen zorgde voor zeer weinig
bij de coalitie partijen. Het bleef daar akelig stil.

Voor ons was bovenstaande reden om een motie van afkeuring in te dienen
tegen wethouder Teeuwen. Dit hebben we samen met de SP en D66 gedaan. Helaas
hebben we hiervoor geen raadsmeerderheid gehaald.
Dit betekent dat het college komt met een nieuw raadsvoorstel voor een
bestemmingsplan voor Taurus, maar dan zonder bioscoop.

Financieel Jaarverslag 2014
De gemeente Venlo heeft in 2014 een tekort laten zien van 3,3 miljoen. Dit is
voornamelijk veroorzaakt door éénmalige lasten zoals het treffen van de voorzieningen
voor Villa Flora en Greenpark. De LokaleDemocraten hebben aangegeven dat het
afwaarderen van de grondexploitatie zoals bij Greenpark ons veel zorgen baart.

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen
maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die Venlo heeft om die
niet begrote kosten op te vangen. De verhouding tussen de capaciteit en de niet
afgedekte risico’s wordt weergegeven met behulp van de ratio weerstandscapaciteit.
De weerstandsratio (0,82) in Venlo bevindt zich onder de streefnorm (1,0). Er is al
eerder aandacht voor de ratio gevraagd maar helaas door een verhoging van het
risicoprofiel is de ratio verder naar een zorgelijkere niveau gedaald. Versterking van het
weerstandsvermogen blijft een belangrijke aandachtspunt, maar de genomen
maatregelen blijken onvoldoende te zijn.
De conclusie is dat we er financieel niet al te best voor staan. Er is geen geld voor nieuwe
inintiatieven.

Kadernota 2016
Wij hebben onze inbreng over de Kadernota de titel meegegeven:”even geen cent te
makken”. Dit omdat het college wel heel veel ambities, maar heel weinig geld!
Voor de volledige inbreng verwijs ik naar de website. Hier is ook de motie te vinden die
wij hebben ingediend: “Niet alleen het stedelijk centrum heft prioriteit”.
Op de agenda voor de maand juni staat:












Vaststellen bestemmingsplan Klaver 6a
Vaststellen bestemmingsplan Trade Port Noord Klaver West 1
Exploitatieplan Trade Port Noord
Nota herijking Cultuurbeleid 2015-2018
Afbouw egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Maasveren Noord Limburg
Aanpassing bestemmingsplan Trefcenter
Rekenkameronderzoek Villa Flora
Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders
Jaarverantwoording 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio Limburg Noord
Fusie DCGV en BV Trade Port Noord

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.
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