Nieuwsbrief Mei 2017
Wethouders Vera Tax en Wim van den Beuken stappen op.
Zoals u allemaal beslist uit de diverse media heeft vernomen was de maand mei een zeer
roerige maand in de Venlose politiek. Het begon allemaal op woensdag 10 mei. Vlak
voordat de gemeenteraad geïnformeerd zou worden over de Kadernota 2018 deelde
wethouder Tax mede dat de Kadernota niet behandeld kon worden omdat het college
diezelfde middag te horen had gekregen dat het tekort in het sociaal domein niet 4
miljoen was, maar 12 miljoen. Verder gaf zij aan dat het college op korte termijn dit ging
onderzoeken en de raad zou informeren middels een raadsinformatie brief (RIB).
Deze RIB met als titel ‘Financieel resultaat sociaal domein’ ontvingen wij op 17 mei.
Hierin wordt aangegeven dat de oorzaak hiervan veroorzaakt wordt doordat
zorgaanbieders t/m april 2017 nog facturen gestuurd hebben voor 800 cliënten in de
jeugdzorg. Deze extra cliënten waren niet in beeld bij de gemeente.
De RIB riep bij veel fracties, ook bij ons, vele vragen op.
Naast de problematiek van de tekorten in het sociaal domein is met name opvallend dat
de gemeente niet ‘in control’ is. Het is immers zeer vreemd dat er wel kinderen zijn die
jeugdzorg ontvangen in Venlo, maar dat de gemeente dat niet in beeld heeft.
De raad was al vaker geconfronteerd met onjuiste informatie en mismanagement in de
ambtelijke organisatie, denk hierbij aan het Mikwe, Q4 en het sluiten van
parkeergarages.
Op 21 mei kwam er ook nog een brief van de gemeentesecretaris die nogal wat stof deed
oplaaien. In deze brief gaf hij aan dat zowel het college als de raad verantwoordelijk zijn
voor het niet goed functioneren van de ambtelijk apparaat. Immers door bezuinigingen
moest er gewerkt worden met minder ambtenaren en niet up-to-date ict-voorzieningen.
Deze beide zaken waren voor het Presidium, alle fractievoorzitters, aanleiding voor een
extra debat hierover. Dit debat heeft plaats gevonden op woensdag 24 mei.
Het werd een bewogen avond. In eerste termijn kwamen er zeer veel kritische vragen en
opmerkingen naar het college. Onze inbreng:
Analyse van het probleem ligt op drie niveaus. Te weten op het gebied van de
jeugdzorg, op de algehele financiële situatie en structurele problematiek rond het
aansturen van de ambtelijke organisatie.
De Jeugdzorg
De wethouders zijn er niet in geslaagd om binnen de financiële kaders m.b.t. de 3
decentralisaties, die de Raad heeft vastgesteld, het begrotingsjaar 2016 af te sluiten. Met
name de kosten voor de jeugdzorg zijn vele malen groter dan begroot. Natuurlijk speelt
hierbij ook een rol dat vele gemeentes in Nederland met overschrijdingen op dit dossier
kampen.
Maar daarbij komt ook nog het feit dat het college steeds achter de feiten aanloopt.
Het beheersen van het bedrijfsprocessen m.b.t. de kosten voor de jeugdzorg is niet op
orde. Dit ondanks vragen en opmerkingen vanuit de Raad, de auditcommissie en de
accountant. De wethouders waren onvoldoende op de hoogte wat er binnen de
ambtelijke organisatie gebeurde. Ik wil dit met een voorbeeld illustreren. Op 10 mei gaf
wethouder Tax aan dat het college op die middag verrast werd en dat het tekort veel
hoger zal uitkomen. In de buurt van 12M. Maar in de ambtelijke organisatie was dit al
veel eerder bekend. In de Adviesraad Sociaal Domein is namelijk op 18 april
mondeling ambtelijke medegedeeld dat het tekort over 2016 velen malen hoger was en
was opgelopen tot ca. 12M.
Hoe kan het dan toch dat dit college dat pas weet op 10 mei?

We zouden een zachte landing krijgen, maar het is ongestructureerde vrije val
geworden!
Een vrije val omdat de kosten voor jeugdzorg met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid ook voor 2017 weer veel groter zullen zijn dan begroot.
De algehele financiële situatie
De LokaleDemocraten lieten bij de begrotingsbespreking voor 2016, in november 2015,
al een plaatje van een bulldozer zien, die alle financiële problemen voor zich
uitschuift. Toen al hebben we gemeld dat alle ambities die het college heeft, zoals de
ontwikkelingen op het kazerneterrein, zich niet verhouden met de financiële risico’s die er
zijn vanuit de 3D’s.
In de Kadernota die we zouden gaan bespreken was al duidelijk dat we alle zeilen zouden
moeten bijzetten om de financiën op orde te krijgen. Nu met het extra tekort 8M in 2016
wordt dit probleem alleen maar groter. Daar komt nog bij dat deze problematiek nog niet
opgelost is en er ook voor 2017 en de jaren daarna, met flinke extra tekorten rekening
moet worden gehouden.
Er wordt al rekening gehouden met extra toezicht vanuit de provincie.
De structurele problematiek m.b.t. het aansturen van de ambtelijke organisatie.
Voor de LokaleDemocraten staat het niet in control zijn van de bedrijfsvoering bij
het dossier jeugdzorg niet op zich. Ook bij andere dossiers zoals de parkeergarages
en Q4 blijkt dat de wethouders niet in staat zijn de ambtelijke organisatie zo te sturen
dat de juiste informatie op het juiste moment aanwezig is om beslissingen te
nemen. Hierdoor zijn wij als raad ook niet voorzien van de juiste informatie. Wij
zien hier een patroon in. Een patroon wat als gevolg heeft dat problemen heel lang
onder de oppervlakte blijven. Op een gegeven moment wordt het probleem echter zo
groot dat het tot ontploffing komt en er grote, vaak financiële, gevolgen zijn. In
eerdere gevallen gaf het college aan dat van de gemaakte fouten lering zou worden
getrokken. We leven in een tijdsgewicht dat het motto “een leven lang leren” voor
ieder van ons geldt. Wij zien echter niet dat het college geleerd heeft van de fouten.
Steeds weer gaat het mis. De LokaleDemocraten hebben er weinig fiducie in dat dit
college nog leert van hun fouten. Het vertrouwen is dermate beschadigd dat voor ons
de maat vol is. Zo kan het niet meer.
De LokaleDemocraten vinden dat de wethouders de consequentie moeten nemen van de
fouten die ze gemaakt hebben. Hoe denken de wethouders hier zelf over?
Na een lange schorsing kondigde wethouder Tax (jeugdzaken) aan dat zij opstapte en na
een volgende schorsing deed wethouder van den Beuken (bedrijfsvoering) hetzelfde. Zij
waren de hoofdverantwoordelijke wethouders. Voor de PvdA was deze situatie aanleiding
om uit de coalitie te stappen. Hierdoor ontstaat er magere meerderheid voor de
bestaande coalitiepartijen namelijk 20 tegen 19.
De verantwoordelijkheid is wel genomen maar het probleem is nog niet opgelost.
Ondertussen meldt het college dat ze voor 2017 en 2018 nog een tekort op de jeugdzorg
verwachten van 33 miljoen. In de maand juni zal het college en de raad besprekingen
voeren hoe de problemen (jeugdzorg, financiën en bedrijfsvoering) kunnen worden
aangepakt.
Ondertussen hebben we gelukkig ook nog goed nieuws. Op 1 juni hebben zowel de
ledenvergadering van Venlokaal en LokaleDemocraten unaniem ingestemd met een fusie.
De nieuwe partij gaat EENLokaal heten.
Doordat er in mei een aantal zaken zijn doorgeschoven is er een zeer drukke agenda in
juni:
 RV 17, 3e wijziging van de bouwverordening Venlo
 RV 19, Proces en kaders en uitgangspunten verkoop parkeergarages centrum
Venlo
 RV 24, Vierpaardjes – financiering onderdoorgang
 RV 26, Project Informatiebeheer op Orde
 RV 27, Kadernota 2018
 RV 29, POL-uitwerking werklocaties – regionale visie bedrijfsterreinen NoordLimburg

 RV 30, POL-uitwerking werklocaties – regionale visie kantoren Noord-Limburg
 RV 31, 8e wijziging APV Wet aanpak Woonoverlast
 RV 32, Verordening rechtpositie raadsleden en wethouder gemeente Venlo
 RV 33, VRLN Regionaal (be)GRIP
 RV 34, Liquidatieplan Venlo Greenpark
 RV 35, POL-uitwerking Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg
 RV 36, Herontwerp subsidiestelsel gemeente Venlo
 RV 37, 3e Wijziging Verordening Jeugdhulp Maatschappelijke Ondersteuning Venlo
 RC 9, Invoer belparkeren
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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