Nieuwsbrief MAART 2016
Hierbij de nieuwsbrief van maart 2016.
Bij aanvang van de vergadering hebben wij vragen gesteld over de forse groei (30%) van
inbraken in Venlo in 2015 t.o.v. 2014.
Deze aantallen zijn schokkend!
Landelijk zijn het aantal woninginbraken gedaald t.o.v. 2014.
Om die reden hebben wij als fractie lokale democraten ter beantwoording volgende
mondelinge vragen aan de college gesteld:
1.Hoe staat het met de politiecapaciteit die beschikbaar is?
2.Heeft deze ontwikkeling momenteel meer aandacht en voldoet de huidige capaciteit?
3.Bent u met ons van mening dat dit direct een groot impact heeft voor het
veiligheidsgevoel van onze burgers?
4.Welke acties gaat het College ondernemen om dat gevoel van veiligheid te vergroten?
5.De maatschappelijke en mentale impact voor slachtoffers is groot!
Hoe is de nazorg voor deze burgers geregeld?
6.Uit cijfers blijkt dat de pakkans rond 5% is, deelt u met ons de mening dat deze cijfer h
eel laag is, wat is hier de reden van?
7.Welke acties gaat het College ondernemen om de pakkans te vergroten?
Het College heeft hier kort op geantwoord maar komt binnenkort met een uitgebreide
analyse.
Op de Raadsagenda stond:
 POL-uitwerkingen
 Doelgroepenvervoer Limburg
 3e wijziging Legesverordening 2016
 Bestemmingsplan Buitengebied reparatie Hanikerweg 57-57a
 Bestemmingsplan Uitbreiding Taurus
 Bestemmingsplan TPN en Exploitatieplan TPN 5e herziening
 Museum Van Bommel Van Dam
De meeste van bovenstaande raadsvoorstellen werden kort behandeld of waren
hamerstukken. Enkele zaken werden uitgebreid besproken.
Museum van Bommel van Dam (MVBVD)
De gedachte om het al jarenlang leegstaande postkantoor weer te gaan gebruiken vinden
de LokaleDemocraten een goed idee. Ook lijkt er in eerste instantie niets mis om daar
MVBVD te gaan vestigen. Toch hebben wij wat bedenkingen.
In het plan wordt uitgebreid aandacht besteed dat het voor een studentenstad in wording
erg belangrijk is om in de nabijheid een museum voor moderne kunst te hebben. In dat
verband vinden wij het zeer vreemd dat er in de voorliggende periode geen contact
geweest is met de HAS, Fontys en UM. Waarom wordt dit dan zo aangedikt. Is men bang
dat vanuit deze onderwijsinstituten een geheel ander signaal afgegeven zou kunnen
worden?
Een andere kwestie is die van de verplichtingen t.a.v. het huidige pand. Jarenlang heeft
het College gemeld dat er zowel ten aanzien van de collectie als t.a.v. het pand
contractuele verplichtingen zouden zijn. In het najaar heeft de wethouder toegezegd dat
dit nader zou worden onderzocht. Maar nog steeds zijn er geen antwoorden. Ook tijdens
de beeldvorming blijkt dat er nog steeds gezocht wordt naar het juiste antwoord.
Waarom duurt dit zo lang? Is het College bang dat hieruit wel eens een andere conclusie
kan komen dan dat ze jaren op rij gemeld hebben?
Dan het hele kostenverhaal. Zoals bekend zijn de LokaleDemocraten tegenstander om
MVBVD 1 miljoen per jaar subsidie te verstrekken. Dit staat in geen verhouding met

welke andere kunstinstelling dan ook. In dit Raadsvoorstel zijn er nog geen financiële
zaken benoemd. Het hoofdstukje Financieel telt welgeteld 9 zinnen. Dus zijn er nog veel
vragen. Wat gaat de verbouwing van het Postkantoor kosten? Wat gaat de verhuizing
kosten? Wie gaat dat betalen? Wat zijn de gevolgen van dit plan op de exploitatie?
Daarnaast is het een zeer grote opgave om de verhouding subsidie/eigen inkomsten, nu
80%/20%, te brengen naar het landelijke niveau van 60%/40%. Omdat in het RV staat
dat er definitief gekozen wordt voor de locatie Postkantoor zonder dat de Raad de
financiële implicaties hiervan kan zien is onwenselijk. Daarom hebben wij een
amendement ingediend. Dit is door de gehele Raad unaniem aangenomen.
Doelgroepenvervoer Limburg
De LokaleDemocraten hebben ingestemd met het raadsvoorstel inzake -het nieuwe
regiemodel t.b.v. de uitvoering van het doelgroepenvervoer d.m.v. een publieke
inrichting op Limburgs schaal in een Gemeenschappelijke Regeling (GR) met andere
Gemeenten. Er is gekozen voor een gefaseerde instroom met als eerste eind 2016 de
regiotaxi en daarna het WMO begeleidend vervoer en het leerlingenvervoer. Onze fractie
was, ondanks de in het voorstel genoemde voordelen, o.a. erg kritisch op de
controlerende rol van onze eigen Raad in dit toekomstig proces. Het College gaf aan dat
onze Raad voorstellen kan aanreiken om onze zeggenschap en betrokkenheid binnen de
GR te optimaliseren. Op ons verzoek deed het College ook de toezegging om ‘het
sportvervoer voor mensen met een beperking naar sportaccommodaties’ mee te nemen.
We gaven ook een kritisch noot richting de publieke inrichting en zagen meer voordelen
en expertise in een private partij. Ondanks dat we vraagtekens blijven hebben of het
uiteindelijke ook uitvoeren én financieel positief zal uitwerken, zijn we akkoord gegaan
met het voorstel. Het College heeft zo goed als mogelijk heldere uitleg gegeven. De klant
blijft bij ons voorop staan. We zullen in de toekomst deze ontwikkelingen goed in de
gaten blijven houden.

Daarnaast werden in de gemeenteraad een aantal moties buiten de vergaderorde ter
discussie gesteld:
Motie Arsenaalsplein:
In deze motie wordt het College opgeroepen om voor 1 juli van dit jaar 380 nieuwe
parkeerplaatsen op te leveren. Dit als compensatie van de parkeergarage Arsenaalsplein.
Alle fractie steunde deze motie.
Motie Duurzame taakstelling:
Venlo heeft de ambitie om als Cradle to Cradle gemeente (Stad) voorop te lopen in de
wereld. Het stadskantoor, dat in 2016 haar deuren opent is een toonbeeld van state of
the Art Cradle to Cradle principes. Het is van belang dat de C2C gedachte door iedereen
wordt uitgedragen en dat de inwoners van Venlo de C2C gedachte ook omarmen. De
gemeenteraad heeft op 28 maart 2007 per motie unaniem uitgesproken dat Venlo in
2030 een klimaat neutrale gemeente zou moeten zijn. Er zijn sindsdien talloze moties
met betrekking tot een duurzaam Venlo aangenomen en heeft de raad in september
2013 de Energiestrategie opgesteld. Echter, de stand van zaken met betrekking tot alle
duurzaamheidsambities zijn voor de raad soms wat onduidelijk. Waar wordt er wat
uitgevoerd? Hierdoor kan de raad haar kaderstellende en controlerende rol niet goed
uitoefenen. Daarom hebben wij in maart samen met 4 andere partijen een motie
ingediend voor de Aanpak Duurzame Taakstellingen van Venlo. Hierin verzoeken wij het
college het volgende:
- te inventariseren wat er binnen het gemeentelijk beleid op het gebied
van het thema duurzaamheid en Cradle to Cradle voorhanden is

-

-

-

daarin alle raadsbesluiten, moties en ambities met betrekking tot
duurzaamheid mee te nemen
deze inventarisatie terug te koppelen aan, en te bespreken met, alle
stakeholders (denk ook woningcorporaties, bedrijfsleven e.v.) en de
gemeenteraad.
in co-creatie met de bovenstaande partijen te komen tot een
uitvoeringsprogramma: “Aanpak van duurzame taakstellingen Venlo”
en dit te voorzien van duidelijke, meetbare en haalbare taakstellingen,
voorzien van een tijdsplanning
dit uitvoeringsprogramma “Aanpak duurzame taakstellingen Venlo” in
november 2016 aan de raad voor te leggen’.

De taakstellende motie is unaniem aangenomen. 2016/2017 wordt een C2C jaar waarin
ook de inwoners worden meegenomen en de wereld de ogen richt op Venlo.
Motie zzp-ers:
Uit diverse bronnen horen wij dat aan zzp'ers wat meer aandacht besteed mag worden.
Terwijl er regelingen zijn die bestemd zijn voor deze groep, komen wij achter dat niet all
e
zzp'ers op de hoogte zijn van
deze regelingen zoals Bbz ( bijzonder bijstand zelfstandigen)
Afgelopen jaren zijn aantal Zzp'ers flink gestegen, deze stijging zien we ook terug in Venl
o.
Helaas is de keuze om zelfstandig te worden niet altijd vrijwillig ook vaak noodgedwonge
n
omdat men niet altijd aan een reguliere baan komt.
Wat we ook zien is dat deze groep heel divers is. Het betreft hoogopgeleide mensen die
werkzaam zijn in de ICT, Creatieve industrie en zakelijke dienstverlening.
Gelukkig zien we dat deze groep zich meestal wel redt.
Maar er zijn ook kwetsbare groepen, veelal mensen met een lagere opleiding, en zelfs ge
en opleiding, die veelal werkzaam zijn in de horeca,
retail of in de bouw, waarmee ze hun
kost verdienen. Het aantal Zzpers die direct in de bijstand komen groeit, ook het aantal
zelfstandigen met schulden groeit. Zij komen immers niet in aanmerking voor een
ww-uitkering.
Wij als LokaleDemokraten vinden het daarom belangrijk dat men als gemeente moet
zorgen voor een goede dienstverlening aan deze groep.
Om wat meer bekendheid te geven aan Bbz regeling, hebben wij als LokaleDemocraten
samen met de SP, VVD, CDA, VenLokaal, PvdA en GroenLinks een motie ingediend.
Deze motie is tijdens stemming in de raad unaniem aangenomen.
Beste leden laten we niet vergeten:
de ZZPERS VAN VANDAAG KUNNEN MKBERS EN DUS WERKGEVERS VAN MORGEN zijn!

Motie inhuur derden:
De LokaleDemocraten hebben een motie mee ingediend samen met de VVD en VenLokaal
met als voorstel om per direct en indien van toepassing kostenbegroting van specifieke
inhuur standaard te vermelden bij een raadsnotitie, raadsvoorstel of raadsconsultatie.
Wij vinden o.a. n.l. dat het college telkens een zorgvuldige afweging moet maken of
inhuur van externen wel nodig is gezien de hoge kosten en het feit dat de kennis tevens

verloren gaat zodra de inhuur stopt. Het College raadde de motie af. De motie werd toch
aangehouden door de indieners en met een raadsmeerderheid aangenomen.
In april 2016 staat op de agenda:
 Toepassen coördinatieregeling t.b.v. de herzieningen TPN Klaver 4
 Bestemmingsplan “Herziening De Nieuwe Munt Tegelen”
 Bestemmingsplan “Plattelandswoningen Venlo”
 Intrekken “Subsidieverordening duurzaam bouwen Venlo 2010”
 Regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg
 Instemmen met het voornemen tot sluiting van de openbare basisschool de
Ontdekking onder gelijktijdige fusie met OBS Harlekijn
 Beleidsplan Schuldhulpverlening
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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