Nieuwsbrief OKTOBER 2017
Op woensdag 1 november vond er een vreselijke moord plaats in Blerick. Op klare lichte
dag werd een jonge man in zijn eigen woonwijk doodgeschoten. Zoals door de
burgemeester bekend gemaakt is, is er één verdachte aangehouden en wordt er nog
gezocht naar 2 andere verdachten. Een grote groep wijkbewoners ging zelf op zoek naar
de daders en dit leidde tot een explosieve en onrustige situatie. Er is veel extra politie in
gezet om de rust te laten terugkeren.
Natuurlijk zijn onze gedachte bij ouders, familie, vrienden en bekenden van de
overledene. Wij wensen hun veel sterkte in deze moeilijke periode.
Aangezien dit niet het eerste incident is in deze buurt is, is het de allerhoogste tijd dat er
structurele oplossingen komen om alle overlast op te lossen. Naar aanleiding van een
wijkbezoek in juni door de gemeenteraad waren hier al plannen samen met de buurt voor
in de maak. Met hoge prioriteit, maar ook met duurzame inzet, dient deze wijk weer echt
leefbaar gemaakt te worden. Wij zullen als lokale partij daar intensief op toe zien en
waar nodig actief aan meedoen.
In oktober stonden onderstaande onderwerpen op de agenda:











RV 44, Transitie Museum van Bommel van Dam
RV 53, Vaststellen bestemmingsplan Craenakker 14 Belfeld
RV 54, Vaststellen bestemmingsplan ´Vilgert 46 Velden´
RV 55, Vaststellen bestemmingsplan “Steylerstraat-Erkenkamp Steyl”
RV 57, Vaststellen bestemmingsplan “Kavel 2 Wittendijkweg”
RV 58, Vaststellen bestemmingsplan TPN Herziening klaver 2 en3 en het
Exploitatieplan TPN gemeente Venlo 8e herziening.
RV 61, Voorbereidingsbesluit gebied Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg te
Tegelen
RV 63, Aanvalsplan “Venlo Werkt”
RV 68, Eindrapport Q4
RC 12, Primaire begroting 2018 WAA

Bijna alle Raadsvoorstellen waren hamerstukken en bij de andere onderwerpen was de
inbreng erg weinig. Over Q4 is in de pers al veel verschenen. Over RV 44 en RV 63 werd
langer gesproken. en deze zullen we hieronder toelichten.
Raadsvoorstel: Transitie Museum van Bommel van Dam
We hebben de raad een mogelijk toekomstplaatje geschilderd. Hieronder de tekst.
Ik wil jullie graag meenemen naar de toekomst.
Allereerst naar januari 2020 bij de opening van het MVBVD in het verbouwde
Postkantoor. Zelfs ik moet bekennen dat het fantastisch is geworden. Na een mooie
transparante entree kom je in een prachtige expositieruimte. De wethouder begint
zojuist met zijn openingsspeech. Hij feliciteert de directeur die in staat was in de korte
tijd dat hij in functie is, te zorgen voor een geweldige invulling van moderne kunst in
deze monumentale omgeving. Hij roemt ook de architect die er in is geslaagd om het
voorheen donkere interieur licht en transparant te maken. De wethouder eindigt met de
zin: “het kost wat, maar dan heb je ook wat”. Hierbij kijkt hij mij aan en doelt op het feit
dat hij ruim een jaar geleden naar de Raad kwam voor een extra bijdrage van 8 ton
omdat er diverse onverwachte verbouwingsproblemen waren opgetreden.

Ik neem u wat verder in de tijd mee, september 2024. De gemeenteraad van Venlo
bespreekt een rapport van de Rekenkamer over de verzelfstandiging van MBVBVD en de
huisvestiging in het voormalig Postkantoor. Na de heropening van het museum was de
toeloop van bezoekers ruim boven verwachting met in 2020 20.000 bezoekers en in
2021 zelfs 22.000 bezoekers en hiermee werden de prognoses overtroffen. Met name
inwoners van Venlo wilde het MVBVD in het verbouwde Postkantoor zien. Ook de
samenwerking met de HAS en de UM liep, mede door een fikse Europese subsidie, goed.
Echter vanaf 2022 kwam er de klad in. De bezoekersaantallen bleven achter met 16.000
bezoekers in 2022 en 14.000 in 2023. Ook de samenwerking met studenten van de HAS
en de UM was ten einde nadat de subsidie was afgelopen en beide onderwijsinstellingen
hebben aangegeven op termijn uit Venlo te willen vertrekken i.v.m. de teruglopende
studentenaantallen.
Kon het bestuur van de stichting in 2022 nog teren op reserves opgebouwd in de
afgelopen jaren, in 2023 ging dat niet meer en in december van dat jaar besloot de
stichting haar taken neer te leggen. De bedrijfsvoering van het Museum werd stil gelegd
en het Postkantoor was vanaf die tijd gesloten. De zo mooie transparante ingang was
met kranten afgeplakt. Ook de geplande verbouwing tot studentenwoningen was
voorlopig “on hold” gezet.
Enkele conclusies uit rapport wil ik u niet onthouden:
-

Het college heeft zichtzelf, nog de raad in positie gebracht om op strategisch
niveau te sturen en controleren.
Er is sprake van een niet effectief samenspel tussen college en raad. Dit versterkt
de negatieve beeldvorming rond MVBVD.
De gemeente staat voor een fundamentele keuze ten aanzien MVBVD en de
invulling van het Postkantoor.

Natuurlijk wordt dit gevolgd door een aantal aanbevelingen.
Beste collega’s een dergelijk scenario is iets wat de LokaleDemocraten niet willen.
Natuurlijk willen wij ook graag een mooie duurzame invulling van zo’n markant pand als
het Postkantoor. Wij zijn echter zeer ongerust of dit duurzaam kan door een
verzelfstandige stichting MVBVD. Zoals we diverse voorgaande dossiers hebben gezien,
moeten we hiervoor vooraf zekerheden inbouwen. In de risicoparagraaf van dit
raadsvoorstel op blz. 15 staan 5 van de 7 onderdelen op rood. Dus kenmerk: GROOT
RISICO.
Het risico zit met name bij de verzelfstandiging van MVBVD vanwege de onrealistische
begroting. Zo is de onderbouwing om te structureel te komen tot 30.000 bezoekers zeer
zwak en de berekening van de huisvestingslasten is ronduit slecht.
En omdat de prestatieafspraken en subsidieverordening nog niet vastgesteld zijn, is het
voor ons als LokaleDemocraten, totaal niet duidelijk wat de risico’s hiervan kunnen zijn.
De wethouder melde in de oordeelsvormende vergadering nog “we kunnen in het uiterste
geval de subsidie aan MVBVD stopzetten”. Volgens de LokaleDemocraten worden dan de
problemen pas echt groot. Misschien wel zoals geschetst in mijn sombere glazen bol.
En als het in de toekomst met MVBVD slecht gaat, gaat het ook slecht met het
Postkantoor. We hebben dan geen duurzame oplossing voor dit markante gebouw.
Een doorn in het oog is voor ons ook de transitieperiode. Dan is het museum gesloten.
Toch zijn de kosten en de subsidie gelijk. De LokaleDemocraten vinden dat vreemd, er is
immers veel minder personeel nodig. Ook zijn er geen inkomsten aangegeven, terwijl die
er wel gaan komen. Raar toch!
Wat de LokaleDemocraten betreft zijn er onvoldoende zekerheden ingebouwd. Daarom
zullen wij tegen dit raadsvoorstel stemmen. Omdat wij horen dat er diverse raadsleden

zijn van andere fracties, die het risico hiervan ook onderkennen, vragen wij om een
hoofdelijke stemming.
Raadsvoorstel: Aanvalsplan “Venlo Werkt”
Het aantal mensen in de bijstand in Venlo is te hoog waardoor het budget dat we van het
Rijk ontvangen om de uitkeringen van te betalen onvoldoende is. Het Rijk verwacht ook
dat het bijstandsvolume blijft stijgen. Op de arbeidsmarkt zien we een toename van het
aantal vacatures en daarmee ook kansen voor de inwoners met een (grotere) afstand tot
de arbeidsmarkt. Deze kansen willen we optimaal benutten om zo het bijstandsvolume
minder hard te laten stijgen dan landelijk verwacht wordt. We zien een groei in vacatures
en daling van het aantal werkzoekenden. De daling van het aantal werkzoekenden is niet
zichtbaar bij de groep mensen in de bijstand. Vanwege de ontstane personeelskrapte
staan werkgevers meer dan ooit open voor werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit biedt juist nu kansen voor mensen in de bijstand.
Dit aanvalsplan “Venlo Werkt” geeft inzicht in de aanscherping in activiteiten die plaats
gaan vinden om deze kansen optimaal te benutten. Het gaat hier nadrukkelijk om een
intensivering, een extra inspanning om mensen in de bijstand te begeleiden naar werk.
Op basis van dit plan verwacht het college dat het aantal mensen in de bijstand minder
hard stijgt dan landelijk voorspeld. Uitgangspunt is dat er minimaal 150 mensen extra
vanuit de bijstand begeleid worden naar werk. Om dit te bereiken zijn extra middelen
nodig die we in het zelfde kwartaal terugverdienen. Om uitvoering te kunnen geven aan
het voorstel wordt in de begroting een extra bedrag opgenomen van € 500.000 om
uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen waarbij gelijktijdig de uitkeringslasten
met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Ieder kwartaal zal het college verslag uitbrengen
van de resultaten die bereikt zijn. Indien de maatregelen voldoende effectief zijn en het
doel, zowel in kwalitatieve als financiële zin, gerealiseerd is kan de gemeenteraad de
volgende € 500.000 voor het volgende kwartaal beschikbaar stellen. Het kan gezien
worden als een “revolving fund”, de maatregelen moeten zichzelf terugverdienen. Indien
blijkt dat de maatregelen niet of onvoldoende effectief zijn zult u het plan moeten
bijstellen, versoberen of ermee stoppen. Dit meetmoment en deze afweging vindt plaats
na elk kwartaal door het college en in afstemming met uw gemeenteraad.
Om meer kracht te geven aan dit raadsvoorstel is het versterkt met een amendement en
een motie.
Note: Het LD raadslid Ali Oruc heeft middels een stemverklaring, tegen het amendement,
de motie en het raadsvoorstel gestemd.

Ondertussen gaan we verder met de vorming van de nieuwe partij en met de
voorbereiding van de verkiezingen op 21 maart 2018. Voor meer informatie zie:
https://www.facebook.com/OfficialEENLokaal/

In oktober staat op de agenda:
 RV 59, Herontwikkeling IJsvogel en Karbinderstraat
 RV 60, Herontwikkeling Teuniswijk
 RV 62, De toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
 RV 67, Vaststellen bestemmingsplan medisch centrum Alblerickstraat Blerick
 RV 69, Vaststellen bestemmingsplan “woningen aan de Oude Heerweg, Velden”
 RV 70, Herontwikkeling locatie Arsenaalsgarage
 RC 14, Begroting BsGW
 RC 15, Aanbesteding kabelbaan kazernekwartier

Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk van dorp spelen en die u graag bij onze fractie
onder de aandacht wilt brengen, neem dan contact op met een van onderstaande
raadsleden. Voor telefoonnummers zie onze website www.lokaledemocraten.nl. Of stuur
een e-mail naar: fractie@lokaledemocraten.nl .
Frans Schatorjé
Peter van Crooy
Ali Oruc
Gökhan Yurt

