Persbericht:
De LokaleDemocraten stemmen tegen de Kadernota van de nieuwe coalitie.
In de maand mei heeft de gemeenteraad van Venlo een besluit moeten nemen over de kadernota 2015.
Een Kadernota, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden
vastgelegd. Volgens de LokaleDemocraten is het een zwak aftreksel van het nieuwe coalitieprogramma.
Er staat niet veel nieuws in. De basis is namelijk al vastgesteld in de begroting, die we in november 2013
al hebben vastgesteld. Dan hebben we de financiële gevolgen van het coalitieprogramma.
Ook weer geen nieuws, want dit is al aan de orde geweest. Dus kun je zeggen dat deze Kadernota mager
is, heel erg mager. Je zou bijna denken dat de coalitie er geen raad mee weet en het overlaat aan de
oppositie.
Dus maken wij ons zorgen! Zorgen om de financiële situatie van Venlo. De LokaleDemocraten beseffen
dat de gemeente Venlo ook in 2015 het financieel moeilijk heeft.
Er zullen keuzes moeten worden gemaakt, maar of je die keuzes moet gaan maken met een college met
6 wethouders, dat betwijfelen wij. Dit kost Venlo de komende 4 jaar onnodig veel geld.
Geld dat beter benut kan worden om de voorgenomen bezuinigingen terug te draaien.
Omdat de Kadernota 2015 met name gedomineerd wordt door het slechte coalitieprogramma kunnen
de LokaleDemocraten niet instemmen met deze Kadernota!
De kracht van de LokaleDemocraten zit niet in stilzitten, maar juist in dingen doen. En de juiste dingen
doen geldt ook voor 2015 en verder. Dat is nodig om de economie gaande te houden, om banen te
behouden en nieuwe te creëren, om grote veranderingen op te vangen.
We moeten blijven investeren in onze toekomst. Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en
meer zeggenschap krijgt. De taken van de overheid zijn aan het verschuiven naar de gemeente.
De gemeente Venlo krijgen er veel taken bij op het gebied van zorg, jeugd en om mensen aan het werk
krijgen. 2015 staat vol in het teken van maatregelen nemen. De gemeente moet goed voorbereid zijn
om deze nieuwe taken vanaf 2015 uit te kunnen voeren, zodat de mensen die de zorg nodig hebben die
ook krijgen.
Voor de LokaleDemocraten betekent dat we naast de al eerder genoemde zorg ons richten op de straat
waar de mensen wonen, de wijken en de stadskernen, het werk en de economische groei.
Wat voor ons ook van groot belang is dat er geen verdere lastenverhoging moet komen voor de
inwoners van Venlo, ze krijgen immers al veel voor hun kiezen vanuit de landelijke maatregelen.

