Nieuwsbrief DECember 2015
Dit is
In de









alweer de laatste nieuwsbrief van 2015.
afgelopen maand op de Raadsagenda:
Meerjarenplan onderhoud gebouwen en kunstwerken
Bestemmingsplan Maasdal Velden
Integraal Veiligheidsbeleid
Uitbreiding ICT samenwerking
Bestemmingsplan Veegplan
Aanpassing bestemmingsplan Centrum Blerick
Financiële rapportage 2015
Tussenrapportage Sportvisie 2013 t/m 2018

Voordat de Raad begon met de bespreking van de raadsvoorstellen hebben wij verzocht
om een motie buiten de orde van de agenda te mogen indienen. Volgens afspraak is het
zo dat een dergelijke motie de maandag voorafgaande aan de vergadering voor 12 uur
bij de fracties bekend moet zijn. Zodat elke fractie zich hierop kan voorbereiden. Een
uitzondering wordt gemaakt voor urgente en belangrijke moties.
De motie die wij wilde indienen ging over VVV-Venlo. De reden waarom wij deze motie zo
laat hebben ingediend is dat er de dagen voor de raadsvergadering nogal wat zaken
rondom VVV-Venlo aan de orden waren. Met deze motie wilde wij laten zien dat de
gemeenteraad VVV-Venlo, binnen de wettelijke kaders, willen ondersteunen.
De vraag of deze motie ingediend kon worden leverde nogal wat commotie op in de
Raad. Na onderling beraadslaging hebben de coalitiepartijen besloten dat zij geen steun
gaven om de motie te bespreken.
Natuurlijk is dat jammer, maar zo hebben wij wel kunnen laten zien dat wij VVV-Venlo
willen helpen in deze voor hun precaire situatie.
De meeste van bovenstaande raadsvoorstellen werden kort behandeld of waren
hamerstukken.
Integraal Veiligheidsbeleid
In de maand december stond ook het integraal veiligheidsbeleid (IVB) voor de komende
4 jaar op de agenda. Velen hebben er in co-creatie (5 sessies met het werkveld) aan
meegewerkt en daarom is het een beleidsstuk geworden van ons allemaal en voor ons
allemaal. De LokaleDemocraten is de enige fractie die aan alle deze 5 werksessies heeft
meegedaan. De nadruk in dit nieuwe IVB ligt voornamelijk op inwoners van onze
gemeente. Het betrekken van onze inwoners speelt een centrale rol, er is volop aandacht
voor de rol van de burger. Natuurlijk zijn er tijdens de oordeels en besluitvormende
raadsvergadering nog wat extra aandachtspunten benoemd.
Zo dient de wijkagent minimaal 80% van zijn/haar tijd in de wijk actief zijn.
Huftergedrag moet actiever aangepakt worden. Een ander zorgenkindje is het
toenemende aantal verwarde personen in de maatschappij. Hiervan veroorzaakt een deel
overlast en is een deel ook echt gevaarlijk.
Op buurt- en wijkniveau moeten overheid, ketenpartners en burgers meer en beter
samenwerken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.
Het drugbeleid is geprioriteerd onder hoofdkoers 2, Ondermijnende criminaliteit. Er is
afgesproken dat hier nog een apart debat over gaat plaatsvinden.
De raad wordt ook meer betroken door meerdere themabijeenkomsten per jaar en
frequentere rapportages.
Veel werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie
en geweld. Dit gebeurt steeds vaker ook in privésituaties en via social media. Dit is voor
de LokaleDemocraten onacceptabel. De Kennis hierover dreigt in Venlo verloren te gaan
en om deze kennis te behouden en te borgen hebben wij samen met enkele andere

fracties een motie in willen dienen. Gelukkig heeft de burgemeester al onze standpunt
hierover overgenomen en gaat ermee aan de slag.
We blijven het IVB regelmatig toetsen aan de realiteit, zodat het blijft werken aan de
veiligheid van onze inwoners.
In januari 2016 staat op de agenda:
 Bestemmingsplan Vilgert 43 Velden
 Regeling toezicht op primair openbaar onderwijs
 Benoeming extern lid rekenkamer
 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord
 Verordening alleenrecht Veiligheidsregio Limburg-Noord
 Vaststellen Beheersverordening Arcen Dorp
 Tussenevaluatie beleidsplan decentralisaties Sociaal Domein
 Vaststellen bestemmingsplan Klooster Bethanië
 Zienswijze beleidsplan en Brandweer organisatieplan
 Lokaal Woonbeleid
 Kaders gemeenschapsaccommodaties
 VVV-Venlo
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.
Tenslotte wensen we jullie prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2016!
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