Het is genoeg
geweest…!

Begroting 2013 - 2016
8 & 9 november 2012

Inleiding
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Als je begint aan het jaarlijkse begrotingsproces dan hebben de
LokaleDemocraten altijd behoefte om terug te blikken op het
afgelopen politieke jaar. Vele zaken zijn in de Raad het
afgelopen jaar aan de orde geweest, wat ons betreft springen
daar 4 zaken uit.
1. De Floriade -Dit internationaal vermaarde 10-jaarlijks
evenement heeft Venlo de afgelopen periode tot ver buiten de
grenzen van de regio, zelfs wereldwijd, op de kaart gezet.
Naast de ruim 2 miljoen bezoekers hebben ook nationale en
internationale
vertegenwoordigers
van
koningshuizen,
premiers en hotshots uit het bedrijfsleven de Floriade en Venlo
bezocht. Hierdoor is het imago van Venlo en de regio zeer
positief geworden. Natuurlijk moeten we nog op de financiële
afwikkeling wachten. Ook wat de spin-off van dit evenement zal
opleveren. Maar zeker is dat we met elkaar trots kunnen zijn op
de Floriade in Venlo.
2. Het Kazernekwartier - De LokaleDemocraten zijn nog
steeds van mening dat vastgehouden dient te worden aan door
de raad vastgesteld uitgangpunten en besluiten hierover.
3. De invoering van de Wietpas - Met name onder
aanvoering van twee heren, van PvdA- en van VVD-huize, is er
flink geageerd tegen de komst van deze pas. En ook na de
invoering hebben zij met niet aflatende ijver zich ingezet om te
zorgen dat de wietpas afgeschaft wordt. En terecht, immers
nadat de Raad jaren geleden gekozen heeft voor het
zogenaamde beleid Hector, was Venlo op dit gebied behoorlijk
rustig. De overlast in de binnenstad en de daarmee gepaard
gaande criminaliteit was nagenoeg weg. Terwijl in steden om
ons heen en in de rest van Nederland dit vaak een groot
probleem bleef. Je zou kunnen zeggen dat, na analoog van een
bekend stripverhaal Venlo een soort Gallisch Dorpje was
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binnen het Groot Nederlandse Wietrijk. Toch hebben wij
behoefte aan enkele kritische kanttekeningen:
Ten eerste: mede door enkele partijen waaronder de PVDA, is
in de jaren ‘80 en ‘90 het gedoogbeleid t.a.v. softdrugs in gang
gezet. Toen heeft men geen rekening gehouden met het feit
dat Nederland daarmee een uitzonderingspositie binnen Europa
kreeg. En het effect dat duizenden Duitsers naar Venlo zouden
komen en daarmee overlast zouden veroorzaken zag men al
hélemaal niet aankomen: “Je zou kunnen zeggen dat de PvdA
ongewild mede aan de wieg heeft gestaan van ons
Wietprobleem!”
Wat betreft de VVD is de situatie al net zo vreemd. Juist onder
aanvoering van een VVD Minister President en een VVD
minister van Justitie wordt deze wietpas ingevoerd. Je zou
zeggen: “onze VVD-jongens (en meisjes) regelen wel een en
ander in Den Haag. Vastgesteld kan worden dat hun invloed
daar kennelijk nog erg gering is. Erger nog, we gaan er van uit
dat alle VVD-leden in deze Raad tijdens de afgelopen
verkiezingen gestemd hebben op de VVD. Daardoor hebben zij
impliciet het partijverkiezingsprogramma onderschreven. En
dus daarmee de invoering van de wietpas ondersteund! In hun
verkiezingsprogramma staat letterlijk geschreven: "Er komt een
clubpas om de overlast van coffeeshops te beperken”.
Uit het recente reageerakkoord blijkt nu dat de wietpas is
afgeschaft. Dit betekent dat voor ingezetenen van Nederland
het gedoogbeleid gehandhaafd blijft. Maar de duizenden Duitse
wietklanten blijven een probleem. Met alle overlast van dien!
VVD, PVDA “bedankt”! 
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En dan als laatste onderwerp:
4. De bezuinigingen. Vorig jaar al bleek dat op financieël
gebied donkere wolken zich boven Venlo samenpakken. Ook de
Kadernota liet al een somber beeld zien. En toen de
coalitiepartijen de gelederen sloten was het duidelijk. De
inwoners gaan het gelag betalen! Er werden nog
stadsgesprekken gehouden, maar door de brief naar alle
verenigingen en instellingen met daarin een aankondiging van
fikse bezuinigingen, was de teneur al gezet. Op deze
bezuinigingen zullen we verder ingaan. “De Stormbal blijft
gehesen”, zo luidt de inleidende tekst van de Programmabegroting 2013-2016. En bij het lezen van deze begroting kom
je snel tot de conclusie dat dit zeker “geen storm in een glas
water” is. Integendeel, we zitten nog steeds in zwaar, nee in
zéér zwaar weer.
We hebben op diverse gebieden een “stapje” teruggedaan zo
lezen we in de inleiding van de begroting. Welnu, de
LokaleDemocraten zijn van oordeel dat deze “stapjes” wel eens
“zevenmijlslaarzen-stappen” kunnen gaan worden, als het tij
niet snel keert. Zie ook het landelijk beeld.

ONTWIKKELBEDRIJF.
Gemeenten verliezen miljoenen.
Deze geluiden vernamen we onlangs via het programma
Nieuwsuur (15-10-2012)
Gebleken is dat veel Nederlandse gemeenten miljoenen euro s
verlies hebben geleden op grond welke in het verleden werd
aangekocht, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur onder 40
gemeenten, waaronder ook Venlo. Van de veertig benaderde
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gemeenten, waaronder de dertig grootste van Nederland,
hebben er 33 een verlies van een miljoen euro of meer.
Volgens hoogleraar Vastgoed aan de Radboud Universiteit,
Erwin van der Krabben, zijn het enorme verliezen die de
gemeenten hebben moeten inboeken. “De meeste gemeenten
hebben geen vlees meer op de botten en geen reservepotjes
meer. Dat betekent soms het sluiten van zwembaden,
bibliotheken en geen subsidies meer voor sportverenigingen” .
Volgens hem is het einde van de financiële problemen nog lang
niet in zicht.
De meeste gemeenten gaan er in hun plannen van uit dat de
woningmarkt over een paar jaar weer aantrekt, maar het zou
best nog wel eens een paar jaar slecht kunnen blijven. Ook
signaleert Van de Krabben dat sommige gemeenten nog
onvoldoende verlies nemen, en de problemen voor zich
uitschuiven.
Onderstaand de 39 genoemde gemeenten:
Venlo staat op de 14e plaats met een door Nieuwsuur vermeld
verlies van € 16.000.000,Verliezen gemeenten op grond
1) Apeldoorn
2) Heerenveen
3) Den Haag
4) Groningen
5) Kaag en Braassem
6) Dordrecht
7) Utrecht
8) Almelo
9) Zevenaar
10)
Delft
11)
Deventer

124.000.000
79.500.000
64.800.000
63.000.000
46.000.000
47.700.000
44.000.000
39.500.000
25.200.000
24.000.000
22.100.000
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Arnhem
Amersfoort
Venlo
Haarlemmermeer
Emmen
Ede
Eindhoven
Bergen op Zoom
Gouda
Zaanstad
Kampen
Almere
Den Bosch
Westland
Nijmegen
Zoetermeer
Gennep
Leeuwarden
Breda
Zwolle
Haarlem
Weert
Amsterdam
Rotterdam
Tilburg
Enschede
Maastricht
Leiden

19.900.000
19.000.000
16.000.000
15.500.000
13.500.000
12.000.000
11.300.000
11.200.000
10.900.000
10.600.000
10.500.000
10.000.000
8.000.000
7.300.000
6.900.000
6.500.000
5.200.000
3.550.000
2.400.000
2.100.000
1.700.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
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Een dag later(16-10-2012)
VNG: Miljardenverlies Bouwgronden.
Het verlies dat gemeenten moeten nemen op bouwgronden
loopt in de miljarden. Dat zegt de voorzitter van de directieraad
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG).
Ja dan schrik je toch even.
In de risiconota Ontwikkelbedrijf kunnen we lezen dat Venlo al
rekening heeft gehouden met een bijstelling van de omvang
van de voorziening/afboeking (ad € 16,7 miljoen) zoals
opgenomen in de Stresstest.
Al met al ziet het er dus nog gematigd positief uit, echter wij de
LokaleDemocraten zijn van mening dat gezien de huidige
situatie uiterste voorzichtigheid geboden is.
Uit navraag is gebleken dat onze gemeente niet zoveel
bouwgronden in bezit heeft.
Wel heeft de gemeente veel industriegronden in eigendom,
daar loopt het nog redelijk, maar ook hier dienen we zeer
waakzaam te zijn en te blijven.
Gelet op een en ander zijn de LokaleDemocraten van oordeel
dat er geen onttrekkingen meer mogen plaatsvinden via het
Ontwikkelbedrijf.
Vraag: Is het college dit met ons eens?
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Als we naar de begrotingsvoorstellen kijken dan kunnen wij
instemmen met de uitgangspunten:
- Lange-termijn ambitie handhaven.
- Zelfredzaamheid van de inwoners blijven stimuleren en
faciliteren: kortom SAM verder uitbouwen.
- Jeugd, jongeren en vrijwilligers worden gespaard bij de
bezuinigingen.
Wat betreft één aspect van de lange termijn ambitie willen de
LokaleDemocraten wel een opmerking plaatsen. Het betreft het
aantrekken van hoger opgeleiden. Uit het onlangs verschenen
E,til-rapport over Greenport blijkt namelijk dat er in de
toekomst met name een tekort zal komen op de lager
opgeleiden. Bij een optimale invulling van de Greenportidealen
is het tekort in 2016 opgelopen tot ruim 9.000
arbeidskrachten. We komen dan dus duizenden mensen
tekort.
Zoals
gezegd
onderschrijven
wij
de
bovengenoemde
uitgangspunten maar constateren dat deze niet altijd even
consequent zijn doorgevoerd. Daarom komen wij met enkele
voorstellen om de begroting aan te passen.
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Terugdraaien van voorgestelde
bezuinigingen
Functie Omschrijving
OZB
140 Openbare orde en veiligheid
480 Onderwijs gemeenschappelijke baten en lasten
620 Maatschappelijke begeleiding en advies

Bedragen x 1.000
2013 2014 2015 2016
1200
183
324
252

1200
234
264
252

1200
234
254
252

1200
234
255
252

Totaal

1959 1950 1950 1941

Extra ruimtescheppende maatregelen
Functie Omschrijving

2013 2014 2015 2016

541 Oudheidkunde/musea
Stelpost bezuinigingen n.a.v. septembercirculaire
Septembercirculaire voordeel 3M
Kasschuif

Totaal
Saldo

1200
800
759
400

1200

1200

OZB verlagen
Wijkgericht werken
Voorkomen schooluitval
WWZ, dagvoorziening, hulpverlening

Opmerking
Bommel v Dam
Meest realistisch scenario van Pauw

750

750

750

Incidenteel voordeel over 4 jaren

1959 1950 1950 1941
0

0

0

0
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Terugdraaien van voorgestelde bezuinigingen.
 OZB
Uit de cijfers valt te lezen dat de OZB verhoging in 2013 zeer
hoog is: 20%. Dit vinden de LokaleDemocraten, naast de te
verwachten landelijke lastenverzwaringen, té gek voor
woorden. Wij stellen voor om de OZB in het belang van onze
inwoners structureel te verlagen met 1,2 miljoen per jaar.
 Openbare orde en veiligheid
Bezuinigen op openbare orde en veiligheid zal het
‘onveiligheidsgevoel’ onder de inwoners verder laten toenemen
en ook dat gaat ten koste van de leefbaarheid. De eerder
ingezette ‘succesvolle’ trajecten zoals wijkgericht werken zullen
afgezwakt worden met alle negatieve gevolgen van dien.
Zolang nog niet duidelijk is of de werkwijze van SAM zijn
vruchten gaat afwerpen willen wij op deze post nog niet
bezuinigen.
 Onderwijs gemeenschappelijke baten en lasten
Als er bezuinigd wordt op het voorkomen van schooluitval zal
dat negatieve gevolgen hebben voor jongeren. We willen niet
dat deze jongeren thuis blijven zitten en misschien in de
toekomst zelfs in de bijstand terecht komen. Júist nu we deze
groep jongeren nodig hebben om de duizenden arbeidsplaatsen
op Greenport mogelijkerwijs te kunnen invullen. Daarom willen
de LokaleDemocraten deze bezuiniging schrappen. (E,til rapport
“De toekomstige arbeidsmarkt van Greenport Venlo”. )
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 Maatschappelijke begeleiding en advies
Bezuinigen op “Wonen-Welzijn-Zorg” en “Hulpverlening” is op
dit moment nog niet gewenst . Als in de toekomst “de
Kanteling” en “Stad van actieve Mensen” hun vruchten hebben
oplevert kan dit wellicht wel tot de mogelijkheden behoren.
Daarom willen de LokaleDemocraten deze bezuiniging
terugdraaien.

Ruimtescheppende maatregelen
 Van Bommel van Dam
In de begroting staat dat het College op zoek gaat om in de
toekomst het museum elders te gaan onderbrengen. Wij zijn
hier grote voorstander van. Echter hierbij is geen taakstelling
genoemd. Wij zijn van mening dat het mogelijk moet zijn dit
museum in 2013 af te stoten. Daarom voeren wij hierbij de
bezuinigingen al op ingaande 2014.
 Septembercirculaire
In de RIB 107, die gaat over de septembercirculaire, zijn een
aantal meevallers te halen. Over het resultaat van 2012 wordt
gemeld dat er een voordeel is van 3 miljoen. Wij stellen voor
om dit voordeel niet naar de algemene reserve door te sluizen,
maar voor de komende 4 jaar in te zetten als ruimteschepper.
Het tweede voordeel betreft een incidenteel voordeel voor 2013
van 800.000 euro. Dit heeft zijn oorzaak in het feit dat er in de
begroting wordt uitgegaan van een stelpost van 2,3 miljoen
voor
de
krimp
van
het
gemeentefonds
c.q.
de
rijksbezuinigingen. In de RIB staat dat er volgens Pauw in het
meest realistische scenario (3) voor 2013 1,5 miljoen nodig is.
Dit levert een voordeel op van 8 ton.
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 Kasschuif
Natuurlijk is het zo dat er voor 2014 nog een taakstelling staat.
Vele zaken zijn onzeker in de komende jaren. Daarom stellen
de LokaleDemocraten voor om ook de kasschuif ad. € 400.000
voor 2013 te gebruiken om de voorgenomen OZB-verhoging te
verlagen.

Algemene opmerkingen
Groen / openbare ruimte
Er wordt niet verder bezuinigd op openbaar groen. In 2013 zal
inzichtelijk worden gemaakt wat de daadwerkelijk benodigde
onderhoudsbudgetten zijn voor groenonderhoud. Er wordt dan
een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en
zelfwerkzaamheid van de inwoners. Wij steunen de
mogelijkheden om bijvoorbeeld bedrijven en instellingen meer
te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte,
bijvoorbeeld in de vorm van adoptie van groenareaal. De
LokaleDemocraten vinden dat er een nog intensievere
samenwerking tot stand dient te komen met inwoners in hun
eigen wijk. Groenonderhoud en goede samenwerking, ook met
de gemeente, is van enorm belang voor een schone en veilige
wijk! Vraag: Deelt het college onze mening?
Evenementen
De vele evenementen in onze Gemeente worden gedragen door
vele vrijwilligers. Bezuinigingen op dit terrein zal dus ook deze
vrijwilligers treffen. Dit raakt indirect weer ons programma
“Stad van actieve mensen”. Het College wil in deze begroting
het budget voor evenementensubsidies in 2013 halveren en
met ingang van 2014 opheffen! Evenementen die Venlo op de
kaart zetten mogen absoluut niet getroffen worden. De subsidie
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van het zomerparkfeest bijvoorbeeld moet blijven bestaan!
Evenementen die van grote waarde zijn en die de Gemeente
Venlo op de kaart zetten moeten we blijven ondersteunen!
Tiendschuur
De Lokale Democraten dragen het werk van de Tiendschuur
een warm hart toe en hopen dat de samenwerking met het
klooster en Steyl ertoe leidt dat dit voor stad behouden blijft.
Daarom dienen we samen met andere partijen hiertoe een
amendement in. Deze zal door GroenLinks worden toegelicht.
Toeristische visie
Venlo heeft een uitgebreid net van toeristische activiteiten. Dit
zorgt ervoor dat veel toeristen de weg naar weten te vinden.
Helaas ontbreekt het momenteel aan een adequate toeristische
visie. Om Venlo op toeristisch gebied nog beter op de kaart te
zetten is dit noodzakelijk. Daarom dienen de LokaleDemocraten
samen met het CDA hiervoor een motie in.
Armoedebestrijding en Minimabeleid
De recessie is nog niet ten einde. Als logisch gevolg van de te
verwachten stijging van armoede is te verwachten dat er meer
mensen genoodzaakt zullen zijn om een beroep op het
minimabeleid te doen.
De LokaleDemocraten benadrukten eerder bij de kadernota al
dat we niet verder moeten bezuinigen op deze voorzieningen
waar kwetsbare groepen gebruik van maken.
Wij zijn dan ook bijzonder blij om te zien dat de Gemeente
Venlo gehoor heeft gegeven aan het geluid van de raad en
daarmee de bezuiniging op deze posten heeft teruggedraaid.
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Dankwoord
Tenslotte bedanken wij het college. De griffier, de
gemeentesecretaris, collega raadsleden, de gehele ambtelijke
organisatie, in het bijzonder de bodedienst, de media alsmede
onze eigen ondersteuners en onze achterban voor hun
medewerking. Nogmaals dank.
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