Nieuwsbrief oktober 2014
De belangrijkste politieke punten op de agenda van deze maand waren:
1. Raadsvoorstel: “Museum van Bommel van Dam (MVBVD)”
De LokaleDemocraten zijn over het dossier Museum van Bommel van Dam al
jarenlang heel erg duidelijk: stoppen met deze geldverslindende activiteit. We
hadden gehoopt dat dit Raadsvoorstel, gebaseerd op een rapport van het
Limburgs Museum, een stevige aanzet voor een bezuiniging zou hebben gegeven.
In dit rapport kost de aanbouw en de exploitatie van de aanbouw voor MVBVD 1
miljoen euro per jaar. En dit 40 jaar lang! Als het aantal van 25.000 bezoekers
gehaald wordt betekent dit dus, dat wij inwoners jaarlijks 40 euro aan elke
bezoeker geven. En dat 40 jaar lang! En dan gaat men er in het raadsvoorstel ook
nog vanuit dat de provincie 750.000 euro gaat bijlappen. En dat is nog maar de
vraag.
Ook het zelfstandig blijven van MVBVD is voor ons geen optie. Want dat kost de
inwoners 1 miljoen euro per jaar. Daarnaast is er nog, buiten de al gereserveerde
1,6 miljoen, extra geld nodig om het gebouw op te knappen.
Daarom stelden de LokaleDemocraten d.m.v. een motie het college voor om
binnen 2 maanden met een voorstel te komen om op een zo goedkoop mogelijke
manier te voldoen aan de juridische verplichtingen betreffende de collectie.
MVBVD kan dan zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk per 1 juni 2015 gesloten
worden. De subsidie kan dan per sluitingsdatum worden stopgezet. Ook stelden
we in deze motie voor om te voldoen aan de juridische verplichtingen om
maximaal 15 euro per huidige bezoeker te berekenen. (Dit lijkt een erg laag
bedrag echter dit is ongeveer gelijk aan subsidie voor De Maaspoort. Ter
informatie: Theater De Garage ontvangt 12 euro en de bibliotheek nog geen 5
euro per bezoeker). Helaas werd onze ingediende motie niet gesteund door
andere fracties. Natuurlijk hebben wij niet ingestemd met dit raadsvoorstel.
2.

Raadsvoorstel: “Beleidsplan Een bijzondere tijd, verordening jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning Venlo 2015 en verordeningen
Participatiewet”
Jarenlang is er landelijk en ook in onze Gemeente Venlo toegewerkt naar de WMO,
de wet Jeugdzorg en de Participatiewet. (Decentralisatie). De nieuwe en complexe
taken die de gemeente vanaf 1 januari 2015 krijgt biedt kansen om veel zaken
effectiever, duidelijker en goedkoper te organiseren. Het is een grote opgave. Met
de in deze maand door de raad vastgestelde documenten gaan we nu van start:
één beleidsplan voor drie wetten. Telkens weer leverden LokaleDemocraten sterke
inbreng en stelden we kritische vragen. Ook de afgelopen weken weer. We hadden
aandacht voor punten zoals: de mens staat centraal, maatwerk, empowerment,
toegankelijkheid, communicatie, vertrouwen, inlevingsvermogen,
laagdrempeligheid, cultuuromslag óók binnen onze Gemeente, leren van onze
mogelijke toekomstige fouten, een goed georganiseerd mantelzorg- en
vrijwilligersbeleid, oormerken PGB gelden, bedrijven informeren, jobcoaches,
klachten bundelen en oplossen, medezeggenschap cliënten etc. etc. Het is een
taak van de gemeenteraad om onze vooral praktische werk- en
uitvoeringsprocessen en zeker ook de financiële middelen kritisch, doch
opbouwend te blijven controleren. Een hele opgave. Ook zullen zaken regelmatig
bijgesteld moeten worden, om uiteindelijk te komen tot een prima samenwerking
met de vele partijen en mensen om ons heen, waarbij de zorg van al onze
inwoners centraal staan. Vooral hen die extra kwetsbaar zijn in onze maatschappij
verdienen zorg op maat. Kortom: een uitdaging met veel verantwoordelijkheid,
vertrouwen en loslaten. De tijd zal het leren.

Andere politieke zaken die in oktober aan de orde waren:
 Art. 37 vragen over het Gezondheidscentrum Velden. Een jaar geleden zijn
hier vragen over gesteld. Maar er is nog steeds geen duidelijkheid of dit
gezondheidscentrum er komt.
 In de oordeelsvormende vergadering over de begroting hebben wij
aangekondigd dat we niet eens zijn met een aantal bezuinigingen die het
college voorstelt. Dit betreft bezuinigingen op: “sport, beheer groen,
bibliotheek, Omroep Venlo en het carillon”. Ook hebben wij aandacht
geschonken aan veiligere verkeerssituaties. Voor fietsers in het bijzonder.
 LokaleDemocraten pleiten al langer om het viaduct over de A73 op de
Mulkenshofweg in de Boekend te verbreden. Inmiddels is bekend geworden
dat de gemeente op korte termijn met een oplossing voor deze gevaarlijke
verkeerssituatie komt.
 Veel inwoners langs de A73 en A74 klagen al jaren over geluidsoverlast. De
Gemeente wil nu verder in gesprek met mensen die desondanks de huidige
geluidsschermen A73, overlast ervaren. De Gemeente gaat ook verder met
maatregelen die eerder al waren aangekondigd zoals verhoging van de
schermen op een aantal plekken. De LokaleDemocraten hebben in het
verleden regelmatig vragen gesteld aan het College en
bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
Op de agenda voor de maand november staat:
 Begroting 2015
 Bedrijven Investeringzone Centrum Blerick
 Kazernekwartier “Het Fort van Venlo”
 Enkele bestemmingsplannen.
Als er zaken zijn die in je 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 website
www.lokaledemocraten.nl. Of stuur een email naar fractie@lokaledemocraten.nl.
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