Nieuwsbrief Januari 2016
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2016.
In de afgelopen maand op de Raadsagenda:













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

De meeste van bovenstaande raadsvoorstellen werden kort behandeld of waren
hamerstukken. Enkele zaken werden uitgebreid besproken.

Lening aan VVV-Venlo
VVV-Venlo is een voetbalvereniging die al meer dan 110 jaar midden in de Venlose
gemeenschap staat. Niet alleen komen er bij de thuiswedstrijden duizenden mensen
maar er zijn ook honderden vrijwilligers betrokken bij VVV.
Aan de andere kant is VVV een bedrijf, een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) met
professionele voetballers in dienst/ Het ligt daarom niet voor de hand dat geld van de
gemeenschap wordt ingezet om een bedrijf weer gezond te maken. Sterker dat mag niet
volgens de regels van de staatsteun.
In het Raadsvoorstel werd ons voorgesteld om akkoord te gaan om VVV-Venlo te steunen
met een lening van € 250.000 onder voorwaarde dat er geen sprake is van staatsteun.
Deze voorwaarde zijn bedoeld om binnen de wettelijke eisen van staatssteun te blijven
en zo voldoende zekerheden te hebben ingebouwd dat de lening met rente kan worden
terugbetaald. De schriftelijke en mondelinge toelichting van de wethouder hebben ons er
van overtuigd dat er pas lening wordt verstrekt als er daadwerkelijk geen sprake is van
staatsteun aan VVV.
De fractie van LokaleDemocraten vinden dat een vereniging die zo verankerd is in de
Venlose samenleving en die daarnaast nog eens zorgt voor een hele grote portie gratis
reclame voor Venlo. Immers er is geen bedrijf in Venlo die zo vaak in de media te zien of
te horen is.
Dit samen met de garanties dat hier geen sprake is van staatsteun hebben er voor
gezorgd dat wij hebben ingestemd met het verstrekken van een lening aan VVV-Venlo.
Samen met ons heeft dat een grote meerderheid in de raad gedaan, waarmee het
voorstel is aangenomen.

Diverse zaken m.b.t.:
1. Verordening alleenrecht Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.
3. Zienswijze beleidsplan en Brandweer organisatieplan.
1) Reden verordening alleenrecht: De gemeente Venlo wil zelf de regie voeren over de
wijze waarop en door wie onderhoudswerkzaamheden aan het wagenpark worden
uitgevoerd;
De gemeente Venlo wil middels aanbesteding komen tot een marktconforme prijs
voor het onderhoud van het complete wagenpark van de gemeente Venlo.
2) De gemeenteraad werd gevraagd een besluit te nemen over een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord.
Deze wijziging bestaat uit twee elementen, te weten:
 De kostenverdeelsystematiek
 Omvorming tot de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Voor Venlo is het van belang om ondanks het bovenlokaal invullen van bepaalde
functies, de kwaliteit op het zelfde niveau te houden dan wel te verbeteren. Goed dat
er dus nieuwe kostenverdeelsystematieken toegepast gaan worden en de huidige
verdeelsleutel verder wordt doorontwikkeld en op basis van voortschrijdend inzicht
mogelijk nog nauwkeuriger wordt vastgesteld. Voor de gemeente Venlo leidt dit tot
een voordeel van € 300.000.
Tijdens de kosten-verdeelsystematiek van de GGD is er nog gesproken over het
ethische aspect m.b.t. de sociaal economische status van de inwoners, dit gaf ons
geen lekker gevoel. Hiertoe hebben we samen met enkele andere partijen een
amendement ingediend.
3) Daarnaast werd de gemeenteraad, middels een raadsconsultatie, gevraagd haar
zienswijze te geven over twee plannen van de VRLN (Veiligheid Regio Limburg Noord)
door middel van het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Het betreft:
 Het brandweerorganisatieplan
 Het beleidsplan 2016-2019
Het plan voorziet in adequate brandweerzorg, zowel in repressieve als preventieve
maatregelen om de dekking in Limburg-Noord zo optimaal mogelijk te maken. In
onze inbreng hebben we aandacht gevraagd voor de veranderende samenleving.
Ouderen blijven langer thuis wonen en statushouders hebben andere
woonvaardigheden.
Hierdoor ontstaat en een groter brandrisico. Meer aandacht voor preventie dus!
In februari 2016 staat op de agenda:
 Bestemmingsplan Maasdal Velden Ebberstraat 34
 Tussenevaluatie Sociaal Domein
 Aanvragen subsidie explosieven-onderzoeken
 Gemeenschappelijke Regeling Maas-Swalm-Nette en MGR Sociaal Domein
 Controleprotocole
 Bestemmingsplan Moskee Hagerhofweg
 Intentieverklaring Venlo-Krefeld
 Verkennen prioriteiten jaarschijf 2017 GVVP

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.
Weej winse uch eine sjoëne vastelaovend!
Frans Schatorjé
Miriam Dückers
Peter van Crooy
Ali Oruc
Gökhan Yurt

