Nieuwsbrief mei 2014
Op de politieke agenda van deze maand stonden drie belangrijke zaken.
1. Reclamenota Binnenstad Venlo 2014
Omdat eerder dit jaar een vorige versie op veel weerstand stuitte, zowel in de
Raad als bij ondernemers in de binnenstad, is de nota aangepast. In deze nieuwe
versie is er aandacht voor een uniform straatbeeld en ook is er ruimte voor
creatieve uitingen van ondernemers. Daarom werd nu de Reclamenota zonder
opmerkingen aangenomen in de Raad.
2. Transitieplan Museum van Bommel van Dam
Zoals bekend heeft onze fractie de afgelopen jaren al vaak gemeld dat het niet
wenselijk is om jaarlijks 1,2 miljoen euro uit te geven aan dit museum. Zeker in
tijden dat het financieel voor de inwoners van Venlo moeilijker gaat. Het
bezoekersaantal in van Bommel van Dam is erg laag, in 2013 is dit gedaald naar
ca. 15.000. Dit betekent dat de gemeente voor elke bezoeker ongeveer 85 euro
subsidie moet bijbetalen. Doordat de LokaleDemocraten dit de afgelopen jaren op
de agenda hebben gezet, wordt er nu gediscussieerd over het voortbestaan van
het museum. Dit is terug te vinden in het Transitieplan. Zie hiervoor de website
van de gemeente, www.venlo.nl. Bij het onderdeel Gemeente en Beleid,
Gemeenteraad en daarna het Bestuurlijk Informatiesysteem zijn alle agenda’s en
bijlagen terug te vinden.
De fractie vindt dit plan nog te vrijblijvend. Na een gesprek met de directie van
het Limburgs Museum zijn we tot de conclusie gekomen dat het proces, tot
vergaande samenwerking onder regie van het Limburgs Museum, sneller kan
verlopen. Het Limburgs Museum is bereid om een plan op te stellen dat in
augustus klaar is. In een amendement hebben wij samen met de andere oppositie
partijen het college opgedragen om n.a.v. het plan van het Limburgs Museum in
september al met een Raadsvoorstel te komen. De gehele raad ondersteunde dit
voorstel.
3. Kadernota 2015
In de Kadernota worden de kaders beschreven waarmee het college van B&W de
begroting voor 2015 t/m 2018 opstelt. De LokaleDemocraten vinden de Kadernota
2015 heel erg matig en mager. Er staat weinig nieuws in. Buiten de bekende
zaken wordt er in gemeld dat er knelpunten van 5 tot 8 miljoen euro. Wat deze
knelpunten precies zijn blijft erg vaag. De belangrijkste toevoeging zijn de
financiële gevolgen van het coalitieakkoord. Dit betekent o.a. bezuinigingen op
sport, Omroep Venlo en de extra uitgaven voor 6 wethouders. De
LokaleDemocraten hebben, een maand geleden al, aangeven dat ze daar absoluut
niet mee eens zijn. Daarom hebben wij niet ingestemd met de Kadernota 2015. In
de bijlage tref je onze bijdrage aan die we hebben uitgesproken tijdens de
raadsvergadering.
Verder hebben wij, samen met de oppositiepartijen, tijdens de raadsvergadering
een motie ingediend om de parkeerproblemen van vrachtauto’s aan de Keulse
Barrière op te lossen. Deze motie is raads-breed ondersteund.
Tenslotte hebben wij in mei artikel 37 vragen gesteld aan het College over de
claim van 5 miljoen euro aan gemeente Venlo door houthandel Timmermans, zie
bijlage.

In de maand juni staat, naast een paar kleiner onderdelen, op de agenda van de
Raad:
- Verbetervoorstellen n.a.v. amendement Floriade
- Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Maasveren Limburg Noord
- Ruimtelijk Structuurvisie Venlo
- Kwaliteitseisen voor het opdracht geven in het sociale domein
De totale agenda is terug te vinden op de website van de gemeente.
Als er zaken zijn die in je buurt, wijk of dorp spelen en waar wij als fractie iets
aan kunnen doen, neem dan gerust contact op met een van onze fractieleden.
Namens de fractie,
Frans Schatorjé
Fractievoorzitter

