Nieuwsbrief DECEMBER 2016
Hierbij de laatste nieuwsbrief van het jaar 2016.
Deze maand stond op de agenda en waren hamerstukken of werden in korte tijd
afgehandeld:
· Wijziging APV, sluitingstijden horeca
· Belastingverordening 2017
· Eigen bijdrage Wmo en stapeling zorgkosten
· Voorzieningen in onderwijshuisvesting
· Vervlechting Greenport
· Bestemmingsplan TPN
· Uitgangspunten herontwerp subsidiestelsel

RV 69: Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op privé terreinen Venlo
2016.
De Gemeente Venlo stelt samen met Waterschap Peel en Maasvallei per 1 februari extra
subsidie beschikbaar voor inwoners die hun regenwater afkoppelen van het riool. Met het
afkoppelen wordt bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.
Inwoners die meedoen krijgen voor het afkoppelen van een normaal woonhuis €7 per
vierkante meter van de gemeente en het waterschap samen. (Let wel, het gaat om een
éénmalige subsidie).
Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit
regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem. Dit
kan bijvoorbeeld door de regenbuizen van de woning door te zagen en het regenwater in
een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Of er kunnen ondergrondse infiltratiekratten
in de bodem worden aangebracht. Meer inspiratie is te vinden op www.waterklaar.nl .
Op zich een prima regeling, maar de LokaleDemocraten hadden wel enkele
kanttekeningen:
 Het water moet goed kunnen wegstromen, niet naar een straatput maar in de
grond voor in de tuin. De kans bestaat echter dat het bij een flinke regendag één
grote modderpoel wordt en dat het overtollige water toch de straatput instroomt.
 Controle en handhaving op de afkoppeling zal goed moeten plaatsvinden.
De praktische uitvoerbaarheid baart ons grote zorgen. Met name het extra werk
en de kosten m.b.t. het handhaven op deze regeling.

Raadsvoorstel 71: Onkruidbeheersing op verhardingen.
Met ingang van 2016 mogen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving niet langer
Chemical bestrijdingsmiddelen zoals Roundup (Glyfosaat) toegepast worden voor onkruid
op verhardingen. Om het huidige kwaliteitsniveau te behouden dient de
onkruidbeheersing op verhardingen met alternatieve methoden uitgevoerd te worden, bij
gelijkblijvend kwaliteitsniveau, wat tot hogere kosten leidt. De Raad werd gevraagd een
besluit te nemen ten aanzien van het kwaliteitsniveau en de aanpak met betrekking tot
onkruidbeheersing op verhardingen.
Het is natuurlijk goed dat die we stoppen met het spuiten van gif. Goed voor milieu en
voor onze kinderen en hun toekomst. Iets minder goed is het voor onze portemonnee
omdat een alternatieve oplossing zeker drie keer duurder. Alternatieve oplossing moeten
we samen vinden, want we willen allemaal een veilige en aantrekkelijke leefomgeving.
 Het college vraagt ons in te stemmen met scenario 2.
Scenario 2: De onkruidbeheersing wordt vanaf 2017 uitgevoerd op het gehele
areaal van de verhardingen. In eerste instantie alleen door de gemeente, maar er
wordt actief ingezet op burgerparticipatie. Vandaaruit wordt vervolgens
geprobeerd om gefaseerd de kosten voor de onkruidbeheersing op zich, terug te

dringen door het verdergaand ruimte geven aan burgerparticipatie. De inwoners
worden gevraagd om mee te helpen bij de onkruidbestrijding.
Het beheerbewust ontwerpen is een goed plan, maar bij burgerparticipatie hebben de
LokaleDemocraten toch bedenkingen. Weer een taak erbij voor de burger. Omdat het
verbod op Roundup (glyfosaat) alleen voor overheden en bedrijven geldt, kunnen
burgers het spul gewoon blijven gebruiken. Gezien het feit dat wij al zoveel vragen aan
onze inwoners en onkruidbestrijding een professionele taak is hebben wij samen met
Venlokaal en de PvdA een amendement ingediend voor scenario 1: de uitvoering dient te
worden uitgevoerd door een professionele organisatie met toegestane middelen. Het
amendement is helaas verworpen.
Raadsvoorstel 80: Finrap 2016
In dit raadsvoorstel wordt een vooruitblik gemaakt op het financiële resultaat van 2016.
Er wordt een tekort verwacht van 2,7 miljoen euro. Om dit nog tegen te gaan worden
enkele zaken voorgesteld.
Er wordt voorgesteld om het efficiency en aanbestedingsvoordeel afval van € 1 miljoen in
te zetten ten gunste van de algemene middelen. Dit voorstel zagen wij ook tijdens de
bespreking hierover in september. Bijna alle fracties hebben hier een vergelijkbare
mening over. Hier is uitgebreid over gesproken en er is een amendement voor ingediend
om dit tegen te gaan. Het is immers geld van onze inwoners.
Het volgende voorgestelde bijsturingsmaatregel is het terugdraaien van het
begrotingsbesluit waarin het voordeel op de kapitaallasten 2016 ingezet werd ter dekking
van de meerjarige taakstelling kapitaallasten. Dit leidt tot noodzakelijke nieuwe
beleidsmatige afwegingen in 2017 – 2020. De wethouder heeft uitgesproken dat door de
gelden nu in te zetten, wij de toekomstige investeringsplannen nog kritischer tegen het
licht moeten houden. Het zal een claim zijn op de komende jaren daar waar het om
investeringen gaat. Het antwoord van de wethouder sluit mooi aan op de door ons eerder
gemaakte opmerkingen tijdens de algemene beschouwingen van afgelopen jaar. Wij
hadden het geïllustreerd met een afbeelding. Een bulldozer die bergen met gelden
vooruitschuift. Oftewel, er zijn veel ambities maar geen of weinig geld. Dit wordt nu ook
bevestigd.
Wederom hebben wij onze zorgen geuit m.b.t. de te verwachte tekorten. Wij zouden
tijdens de Finrap behandeling een actieplan gepresenteerd krijgen.
Wat wij nu zien is een aantal extra maatregelen om het tekort verder te kunnen
reduceren.
De noodzaak tot invulling van vacatures wordt in alle gevallen kritisch beoordeeld. Hierbij
wordt de stelregel gehanteerd dat vacatures in principe niet of tijdelijk niet ingevuld
worden, tenzij de absolute noodzaak aangetoond kan worden. Wij vonden dit een prima
maatregel maar vinden ook dat dit standaard beleid moet zijn en niet alleen moet
worden toegepast bij een verwachte tekort.
Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het aangaan van nieuwe verplichtingen. In
crisis situaties moeten er prioriteiten gesteld worden en dit hoort er uiteraard bij. Een
prima maatregel en ook wel vanzelfsprekend.
Voordelen op concernniveau die niet waren begroot, worden ingezet ter dekking van het
verwachte tekort. Wij waren in de veronderstelling dat dit een eerder gemaakte afspraak
was en al werd toegepast.
Wij waren in afwachting van een uitgebreide plan van aanpak maar zijn enigszins
teleurgesteld in de voorgestelde maatregelen. Het zijn vooral eerder voorgestelde
maatregelen die wij al eerder zagen of het is bestaand beleid. Daarnaast maken wij ons
nu nog meer zorgen over de toekomstige investeringsplannen waar geen geld meer voor
is.

Het mede door ons ingediende amendement is unaniem aangenomen. Wij hebben met
het geamendeerde raadsvoorstel dan ook ingestemd.
Raadsvoorstel 82: Lokale Woonvisie 2016-2021
Wonen en onze Leefomgeving, is voor ons heel belangrijk, want daar zijn wij thuis. In
april 2016 is de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg vastgesteld. De Lokale
Woonvisie is een uitwerking hiervan. Vanuit een werkgroep, bestaande uit
afgevaardigden van de Gemeente, de woningcorporaties en de
Huurdersbelangenvereniging is gewerkt aan de totstandkoming van deze visie. Het
afgelopen jaar is ook de Raad diverse keren betrokken bij de ontwikkeling hiervan. De
Raad heeft prioritaire thema’s benoemd, welke in de visie uitgewerkt zijn in opgaven. Het
betreft opgaven op de volgende gebieden:
1. Leefbaarheid, 2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid, 3. Wonen en zorg,
4.Verduurzaming.
Wij hebben de afgelopen tijd op diverse momenten onze inbreng kunnen leveren om tot
een door alle samenwerkingspartners gedragen woonvisie te komen. Een woonvisie
waarin wij onze standpunten terug zien komen. Zorgenkindje bij de LokaleDemocraten
blijft de sociale en midden huursector. Als ook betaalbare levensloopbestendige
huurwoningen voor senioren maar ook voor jonge starters. Maar ook het wonen in
leegstaand gemeentelijk vastgoed hebben wij onder de aandacht gebracht van het
college. Wij vinden dat het wonen in gemeentelijk vastgoed nog meer ontwikkeld kan
worden.

RV 87: Parkeertarieven
Op zich staan in het Raadsvoorstel een aantal goede ideeën, zoals het invoeren van een
dagtarief en het aanpassen van de parkeerduur. Toch zijn er een aantal zaken waarvan
de LokaleDemocraten vinden dat ze nog meer pasen bij het gastvrij parkeren. Wij
denken hierbij aan het invoeren van een stadspas. Ook het verder ontmoedigen van het
straatparkeren door gelijke tarieven te hanteren als bij de parkeerterreinen.
Het grootste bezwaar zit echter in de snelheid waarmee dit ingevoerd dient te worden. Er
is gewacht op:
Een klantentevredenheidsonderzoek, wat in januari gereed is
Het totaalplan parkeren wat in februari in de Raad wordt besproken
Het parkeerbeleid voor het Rosarium, hiervoor was de voorbereidingstijd te kort.
Daarom hebben wij een amendement ingediend om dit voorstel te behandelen als
bovenstaande zaken geregeld zijn. Helaas heeft dit geen meerderheid gehaald.
Alle bij elkaar was dit een overvolle agenda die pas ruim na middernacht was
afgehandeld.
In januari 2017 staat op de agenda:
 Schuldhulpverlening
 Tussenevaluatie 3D’s
 Beleidsnota Agenda Groen en Water
 Coördinatieverordening gemeente Venlo
Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk van dorp spelen nl sterven u graag bij onze fractie
onder de aandacht wilt brengen, neem dan producer contact op een van onderstaande
raadsleden ontmoette. Voor telefoonnummers zie onze website

www.lokaledemocraten.nl. Van stuur een e-mail naar: fractie@lokaledemocraten.nl
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