Programmabegroting 2012 - 2015

De Kip is kaal en geplukt!

Maar eens veren we weer op…!

4 November 2011
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Inleiding
Tijdens het lezen van deze programmabegroting 2012-2015 kwamen wij als
LokaleDemocraten al redelijk snel met een voorlopige conclusie: ook in Venlo
is het wederom geen vetpot.
vetpot Nee, zeker niet, het is opnieuw afzien.
Het is alwéér inleveren geblazen in financiële zin, onze inwoners moeten
meer gaan betalen. Dit is het gevolg van de huidige economische situatie en
de opgelegde bezuinigingen vanuit Den Haag.
Ook lijken de voortekenen voor 2013 en later bepaald niet florissant voor
onze gemeente. In uw raadsvoorstel 75 (programma-begroting2012-2015)
geeft u aan dat Venlo de komende jaren “meer gaat doen met minder”.
minder”
Wij zijn van mening dat wellicht ook het opnieuw doorlichten van
voorgenomen investeringen of alsnog wijzigen van plannen, tot minder
uitgaven (en dus minder bezuinigen) kan leiden. Hierdoor kunnen andere
maatregelen, zoals belastingverhogingen deels of helemaal achterwege
blijven.
Omdat dit doorlichten tijd kost betekent dit op korte termijn, dus voor 2012,
dat we dan wellicht tijdelijk een beroep op de pot met de Essent-gelden
moeten doen.
Hier komen wij tijdens deze behandeling nog nader op terug.
Een aantal onderwerpen zullen we verder toelichten.

Onroerend Zaak Belasting.
Het is van alle tijden: alles wordt altijd duurder.
Daarom vinden de LokaleDemocraten het geen
probleem dat de woonlasten meestijgen met de
inflatie. Een verdere verhoging van de OZB voor
de Eigenaren van woningen vinden wij daarentegen
niet gewenst. De koopkracht moet zo veel als
mogelijk in stand worden gehouden om onze
lokale economie draaiende te houden.
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Helemaal absurd vinden we verhoging van de OZB voor ondernemers: maar
liefst
liefst 26,6%. Als commerciële ondernemingen hiervan de dupe worden,
zullen ze dit gaan doorberekenen in hun prijzen, waardoor de inwoners van
Venlo weer duurder uit zijn. Als deze inwoners vervolgens de duurdere
producten niet willen of kunnen betalen betekent dit weer omzetverlies voor
de ondernemers in Venlo. Met alle gevolgen van dien. Vooral de kleine
ondernemers hebben het in deze tijd toch al zo moeilijk! Wij vrezen dat dit
vooral bij het MKB in de wijken en dorpen aan de orde zou kunnen zijn.
Ook voor niet-commerciële instellingen die subsidie krijgen, bijvoorbeeld De
Maaspoort, betekent dit dat zij dit zullen doorberekenen in hun prijzen. Dus
dan zijn weer de inwoners van Venlo de dupe!
Wat de extreme OZB-verhoging betekent voor de woningcorporaties hebben
we kunnen horen van de inspreker: 20 miljoen minder investeren in Venlo.
Bovenstaand onderstreept duidelijk: wij, de LokaleDemocraten zijn tegen de
verhoging van de OZB,
OZB dit met uitzondering van de verhoging met de
inflatiecorrectie.
De vraag is dan natuurlijk: hoe gaan we dat financieel tekort, van ca. 3,7
miljoen, dekken?
De inflatiecorrectie ad €400.000,- mag wat betreft de LokaleDemocraten
gevraagd worden als bijdrage van de inwoners van Venlo. Dan resteert er 3.3
miljoen.
De LokaleDemocraten willen in de komende maanden met de Raad uitgebreid
discussiëren over de toekomstige investeringen in het kazerneterrein. Wij
denken dat door het afhaken van ROC Gilde Opleidingen en de onzekerheid
t.a.v. Holland Casino de plannen van de FHK in een ander daglicht komen te
staan. Dus de vraag is dan legitiem: willen we nog wel zoveel investeren? Dit
zullen we zorgvuldig moeten overwegen. De LokaleDemocraten denken dat
het wellicht mogelijk is om vanaf 2013 de 3,3 miljoen (of een fors deel
hiervan) hieruit te kunnen halen.
Omdat het op korte termijn niet mogelijk is om investeringen te wijzigen op
het FHK, dienen we voor 2012 wel dekking te zoeken en dat zal heel moeilijk
worden. Vandaag vernamen we via de media dat de OZB-verhoging voor
ondernemers zal worden verlaagd naar 20% (de verhoging was 26%).
Soms kan ineens iets? Hebt u nog meer in petto voor de overige OZBbetalers? Dit zou best wenselijk zijn. Wij, de LokaleDemocraten, stellen voor
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om het weerstandsvermogen op een andere manier op peil te houden. Zo
kunnen we ook ongeveer 1,6 miljoen vrij maken om de OZB-verhoging terug
te dringen. Daarnaast eenmalig een aanvulling met een klein deel van de
Essent-gelden.
Hoe denken de andere fracties hierover?
Vraag:
Vraag: Is het college bereid om deze suggesties te steunen?

Bibliotheek
Uit een onderzoek van 2010, van de
Universiteit van Leiden, blijkt dat als
scholieren en studenten in hun vrije
tijd lezen, zij steeds beter gaan lezen.
Hierbij scoren ze niet alleen hoger op
taal- en leesvaardigheid, maar ook op
schoolsucces en intelligentie. Lezen
hoort dus bij de kenniseconomie en dus ook bij ons doel om meer hoger
opgeleide inwoners te hebben en te houden. Een doel wat wij hebben
vastgelegd in de Strategische Visie 2030.
Een bibliotheek is daar een prima en onmisbaar instituut voor.
Wij, LokaleDemocraten zijn van mening dat ook de bibliotheek actie moet
ondernemen
ondernemen om met minder middelen meer te doen. Wij denken hierbij aan:
•

dat ze gaan werken aan het verhogen van het aantal vrijwilligers.

•

dat ze gaan onderzoeken hoe een gedifferentieerd abonnementstarief
vorm kan worden gegeven. Bijv. jongeren tot 23 jaar goedkoper en
volwassenen duurder.

•

dat ze voor afloop van het huurcontract van hun locatie in Blerick naar
een alternatieve en goedkopere locatie zoeken in het centrum van Blerick,
bijv. ’t Raodhoes.

Vraag: Bent u bereid om te onderzoeken of een alternatieve locatie zoals bijv.
‘t Raodhoes
Raodhoes tot de mogelijkheden behoort?
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Om de bezuiniging op de bibliotheek te voorkomen dienen wij een
amendement in.

Verruiming van betaald parkeren tot 21.00 uur.
uur
In de begroting kunnen we lezen: “Venlo timmert stevig aan de weg”.
Op zich is “met dat aan de weg timmeren” niets mis, echter om nu juist in
deze tijd de ondernemers en consumenten te “plagen” met een verlenging
van de betaalde parkeertijd, vinden wij niet passen! Vele ondernemers
ondernemers
hebben het al moeilijk genoeg in deze tijd.
Dit voorstel strookt ook niet met het streven om de binnenstad in de
avonduren meer leefbaar te maken.
Wij, LokaleDemocraten zijn van oordeel dat je dit echt niet moet doen, zeker
nu niet. Bovendien verwachten wij dat dit maar zeer weinig geld oplevert,
zeker als je dit ook nog eens moet handhaven.
Stel deze verhoging in de avonduren brengt jaarlijks
€50.000,€50.000,- op, iets wat wij zelf nauwelijks kunnen en
willen geloven. Dan is dat geld toch
toch met de
uitbreiding van de koopzondagen terug te halen?
Vraag: Is het College dit met ons eens?

Nieuwe Politiek
Als je het bovenstaande leest, én de lokale ontwikkelingen volgt, zoals het
terugtrekken van de Tajiri-collectie, ROC Gilde Opleidingen niet naar de FHK,
Holland Casino niet of ten hoogste niet zo groots naar de FHK, én dan ook
nog eens de wereldwijde financiële onzekerheid in ogenschouw neemt,
dan zou je danig depressief kunnen worden.
Echter, de LokaleDemocraten willen positief afsluiten! Wij zien namelijk ook
enkele ontwikkelingen die ons een goed gevoel geven. Zoals de toenemende
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betrokkenheid en zorgen van mensen voor hun directe omgeving. Graag wil
ik hier enkele zaken noemen:
o ‘Red ons Fort’
o ‘Red ons dorpsgezicht’ in Hout-Blerick
o De betrokkenheid m.b.t. het MFA in Arcen
o Op de Heide zorgt voor hun eigen wijkgebouw
o Etc.
o Etc.
Los van het feit of wij al die ideeën, wensen kunnen en willen honoreren is
het van belang dat mensen hun tijd en energie geven aan dergelijke
initiatieven.
Meer dan vroeger willen onze inwoners actief betrokken zijn bij de
beleidsvorming. Dit zijn niet de grote ‘over-all’ plannen, maar juist de zaken
die lokaal en binnen afzienbare tijd aan de orde zijn.
Dit vergt ook iets van de overheid en de politiek, namelijk een open houding
naar deze betrokkenheid. Met deze actieve en betrokken inwoners van Venlo
vergroten we niet alleen onze denk- en daadkracht, maar zeker vergroten we
draagvlak voor het nemen van besluiten.
Overigens is dit niet iets typisch Venloos. Zowel de topadviseur van Obama
als van Cameron constateren dat regionale en lokale verhoudingen steeds
belangrijker worden en dat het groeiend weefsel van het nieuwe middenveld
van burgers enorm in belang toeneemt.
De LokaleDemocraten omarmen deze nieuwe vorm van politiek en zullen de
komende tijd initiatieven in deze richting initiëren en stimuleren.
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