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Programmabegroting 2015-2018.
Raadsvergadering 6 en 7 november 2014.

Inleiding Algemene Beschouwingen
Voor ons ligt de begroting 2015. Hoeveel geld geven we in onze
Gemeente in 2015 uit aan welke zaken. Het is onze taak als
volksvertegenwoordigers om de juiste keuzes te maken voor
onze eigen achterban.
We vragen u even om uw ogen te sluiten, mee te gaan in ons
verhaal en in ‘Stijl” in te stappen in het vliegtuig van het pas
geopende wereldpaviljoen voor een korte vliegtrip.
We stijgen op, maken een draai en zien opnieuw ons prachtige
Kloosterdorp Steyl liggen aan Mooder Maas, kronkelend
zichtbaar van Arcen tot en met Belfeld. We vliegen vervolgens
richting Belfeld waar behoefte is aan een tweede supermarkt en
waar recreatiepark Maasduinen wil gaan uitbreiden.
De Maashopper ligt vredig uit te rusten langs de waterkant.
We gaan verder langs onze Euregionale grens waar de kansen
voor het oprapen liggen, over prachtige natuurgebieden en
heide en vliegen richting Tegelen. De aanpassingen van het
centrumplan zijn nog niet af, deze aanpassingen zijn hard nodig
om nog meer leegstand te voorkomen. Als we richting Venlo
vliegen zien we al de skyline van ons Centrum, ons nieuwe
stadskantoor dat omhoog rijst, met een levendige en bruisende
Maasboulevard, de beste binnenstad met een prachtig terras
boven op de Maaspoort. Gillende tieners rennen richting
Primarkt. Wat verder weg zien we de bedrijfsterreinen liggen
met het logistieke hart. Denk aan al die mensen die in onze
gemeente werken, en graag in onze gezellige culturele en
groene stad willen wonen.
We zien de wandelaars, VenLopers en fietsers van bovenaf.
En even voelen we een storm opkomen…Het VenloStormt in de
stad.
Sport en recreatie zetten onze Gemeente op de kaart.
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We zwaaien Chez Phillipe uit en tevens wuiven we naar alle
ondernemers om hen te stimuleren tot nieuwe uitgadingen en
vliegen via het Ven, met een blik op de nog steeds leegstaande
kassen richting Velden met in gedachten, entertainment, een
rotonde en een gezondheidscentrum. Daarna via de
hoogwatergeul bij het te ontwikkelen rivierenpark in Lomm
richting Arcen.
Bij de Schans in Arcen wordt de nieuwe Multifunctionele
Accommodatie (MFA) duurzaam gebouwd. Er wordt gebruik
gemaakt van zonnepanelen en warm en koud water opslag. De
locatie ligt tussen de Kasteeltuinen, het historische centrum van
Arcen en het landschap van de Maas.
Een flinke doorstart richting Greenport Campus en ons
prachtige Floriadeterrein en haar gebouwen waar zich overdag
veel wandelaars bevinden. In zicht komt het recreatieve en
sportieve dorp Boekend waar nodig de brug Mulkenshofweg
verbreed dient te worden. Dan richting Hout-Blerick, zien ook
hier weer leegstaande verloederde kassen liggen en de dijken
in omgeving Laerbroeck. Een draai naar links richting Blerick
waar het Centrum al duidelijk meer bezoekers trekt en waar
een kazerneterrein rustig ligt af te wachten op de nieuwe
plannen. We krijgen er niet genoeg van, zoveel te vertellen,
zoveel te benoemen. Zoveel ideeën en uitdagingen, maar
helaas niet genoeg middelen om de vele zaken die we allemaal
zouden willen te kunnen uitvoeren.
Maar we zijn nog niet uitgevlogen. We vliegen hoger en kunnen
onze hele Gemeente overzien. Behalve de prachtige plannen,
gebouwen en stenen moeten we niet vergeten dat beneden ons
veel mensen wonen.
De mensen verdienen een mooie, schone en veilige
woonomgeving. Veilige en leefbare wijken. Met een moderne
participatieraad en een huis van de wijk waar ze, als dat nodig
is, gemakkelijk naar binnen lopen. Heldere informatie en
communicatie. De beste zorg op maat! Leuke buurtinitiatieven.
Als ze thuis komen van hun werk, of dat nu dagbesteding of
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regulier werk is, ze willen genieten van het sport-, cultuur- en
vrijetijdsaanbod. Misschien zijn ze wel vrijwilliger, mantelzorger
of actief in hun wijk. Ze verdienen het om daar goed en positief
in ondersteunt te worden. Kinderen verdienen een goede
toekomst, goed onderwijs en als dat nodig is, ook de beste zorg
op maat. Onze ouderen verdienen een mooie oude dag, wij
hebben tenslotte deze stad en al het moois wat er omheen ligt,
van onze ouders geërfd.
Realiseer u in gedachten dat onze verantwoordelijkheid als
Raad groot is. Dat we gaan over het beleid en de beste keuzes
voor de toekomst.
Dat het gaat om geld en tevredenheid van onze inwoners.
Het is belangrijk dat onze inwoners met ons meedoen en met
ons meedenken.
We vliegen weer terug en landen weer met twee voeten op de
grond.
Het is tijd om keuzes te maken.
Tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en onze ogen en
oren te openen. We zijn weer terug in de raadszaal…
Onze fractie LokaleDemocraten heeft zich voorbereid en leggen
nu kort onze keuzes aan u voor.
We beginnen met ”een veilige en schone stad”.
Ten eerste het Beheer onderhoud groen
Het college wil op het “Beheer onderhoud groen” gaan
bezuinigen. In 2015 250.000 euro en vanaf 2016 500.000
euro. In diezelfde paragraaf wordt er gesproken over
buurtbudgeten. Een goed idee, maar wij vinden dat je het
groenbeheer niet kunt afschaffen als het beheer en de
invoering van buurtbudgeten nog niet goed georganiseerd is!
LokaleDemocraten willen eerst een goed plan zien en
dan pas bezuinigen! Deze bezuiniging komt dus te vroeg!
Vandaar dat we een amendement indienen.
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Een ander punt van zorg is de Mulkenshofweg.
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,
LokaleDemocraten zullen deze laatste ontwikkelingen blijven
volgen.
Een ander pijn punt is de Geluidsoverlast.
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, 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. Graag willen we op de
hoogte worden gehouden over de verdere uitvoering. Kan het
college dit toezeggen?
Dan het hoofdstuk “Leefbaarheid”.
Sport
De Sportraad geeft aan dat door de verhoging van de tarieven
de verenigingen in ernstige problemen kunnen komen. Dat
betekend dat verenigingen waarschijnlijk de contributies zullen
moeten verhogen. De Sportraad geeft aan dat dit de genade
klap kan betekenen voor een aantal sportverenigingen.
LokaleDemocraten willen onze sportverenigingen blijven
ondersteunen en met een amendement deze
bezuinigingen terugdraaien.
Carillon
De gemeente Venlo heeft sinds 1959 een Carillon
ondergebracht in de toren van de Martinuskerk. Het venloos
carillon is door de inwoners van Venlo geschonken aan de stad.
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Het is een uniek en bijzonder instrument dat behoort tot één
van de grootste carillons in Europa. Het is officieel, onder de
UNESCO-vlag aangemerkt als immaterieel erfgoed. Onze
Gemeente heeft dus een inspanningsplicht om ook deze
typische eeuwenoude Nederlandse traditie in stand te houden.
De LokaleDemocraten vinden dit een goede reden om de
bezuiniging op het Carillon tegen te gaan. Daarom
komen wij samen met andere partijen met een
Amendement!
Klachtenafhandeling
Wat komt er op het gebied van klachtenbehandeling na de
decentralisatie op ons af, zeker als het gaat om klachten op
het gebied van jeugdzorg?
LokaleDemocraten vinden het belangrijk dat álle
klachten, op welk gebied dan ook, meteen na
binnenkomst serieus opgepakt worden.
Onze inwoners verdienen een luisterend oor, een goede
klachtenregeling, laagdrempelig en informeel. Wij als
Gemeente kunnen leren van al deze klachten en onze
dienstverlening er mee verbeteren.
We zullen als raad eisen moeten stellen aan de wijze waarop
de klachtenprocedure wordt ingericht. We kennen wel de
stadspeiling, maar met die suggesties gaan we veel te laat aan
de slag. Het College komt ook met voorstellen, maar zijn deze
1 januari al uitvoerbaar?
Kan het College toezeggen dat vóór 1 januari de
klachtenregeling en vertrouwensregeling in de praktijk
uitvoerbaar is? Met een verbinding naar het
communicatieplan. Graag uw reactie.
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Het derde thema is “Venlo als onderwijsstad”.
De Bibliotheek
Uit een onderzoek, 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.
De bieb in Venlo heeft de laatste jaren laten zien dat ze op een
innovatieve manier betrokken zijn bij onze inwoners. En ze
hebben nog veel meer ideeën op dit gebied. Het is dan ook van
de zotte om de bieb nog eens keer een korting van 100.000
euro op te leggen. Hiertoe dienen we een amendement in.
Studentenhuisvestiging
Een ambitie uit het coalitieprogramma is het geven van
bijzondere aandacht en een toereikend aanbod voor passende
en betaalbare huisvesting voor o.a. studenten.
Het is belangrijk om studenten na hun studie in Venlo te binden
aan de stad door ze hier te laten wonen, leven en werken. Maar
uit onderzoek blijkt dat heel veel studenten al tijdens hun
studie in Venlo geen plek vinden om te wonen. Er zijn
onvoldoende studentenwoningen en de woningen die er zijn,
zijn relatief veel te duur voor studenten. De LokaleDemocraten
hebben daarom het idee opgevat om te onderzoeken of
Martinushof, het voormalige ziekenhuis in Tegelen, kan worden
gebruikt voor studentenhuisvesting.
Het immense gebouw in het centrum van Tegelen is een ideale
plek voor betaalbare studentenhuisvesting en faciliteiten voor
studenten. Er is plek zat om samen met ondernemers en

8

instellingen, die zich er kunnen vestigen, te groeien naar een
uitdagende wooncampus met alle faciliteiten die nodig zijn.
Hiermee gaat ook de kern van Tegelen weer meer leven,
groeien en bloeien. Wij komen hiervoor met een motie.
OZB
Het bedrag van de OZB wordt in 2015 met 2% verhoogd. Dit is
ook zo afgesproken. Maar de waardevermindering van het pand
wordt niet meegenomen. Deze waardevermindering is voor
2015 gemiddeld 3%. Dit betekent procentueel gezien dat onze
inwoners meer gaan betalen. Betekent dit dat onze inwoners
dan teveel betalen? Stel dat in 2016 de waarde van de
woningen weer stijgt.
Vraag aan het College: wordt in 2016 dan ook alleen
maar de inflatiecorrectie op de OZB toegepast?
De vastgoed portefeuille van de Gemeente Venlo.
Een deel van dit vastgoed is ontstaan in de afgelopen jaren
door aankopen in het kader van Q4, het leegkomen van
diverse
scholen
door
nieuwbouw,
verschillende
gemeenschapshuizen die niet meer in gebruik zijn, etc.
Wegens de vastgoed crisis zijn de waarde van deze vastgoed
portefeuille helaas ook flink in waarde gedaald.
Wij zijn van mening, dat de panden die in bezit zijn van de
gemeente, die op dit moment leegstaan of beheerd worden
door antikraak bedrijven, spoedig een definitieve bestemming
moeten krijgen. De LokaleDemocraten zien dit als pure
kapitaalvernietiging.
Men kan deze panden gaan verkopen of verhuren.
Als dit niet gaat, lijkt het ons dan het beste om deze te slopen,
omdat wij van mening zijn dat op deze manier, ons het minste
kost.
Het is de hoogste tijd om te komen met een plan van aanpak.
Om inzicht te krijgen willen wij het college vragen ons spoedig
een lijst te overhandigen over hoeveel vastgoed de gemeente
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in eigendom beschikt. Het is van belang om te weten, welke nu
in gebruik zijn, welke leeg staan en hoe men denkt hiermee
om te gaan. Kan het college on dit toezeggen?
Een eerste gedachte om het terugdraaien
bezuinigingen mogelijk te maken:

van

de

We zouden weer kunnen beginnen dat we heel erg graag verder
willen met 2 wethouders minder, dit levert maar liefs 360K op!
Het college geeft aan dat ze dit gaan terugverdienen met het
binnenhalen van extra subsidies, 3e geldstromen zoals ze het zo
mooi omschrijven. Wij zijn benieuwd en zullen dit nauwgezet
volgen.
Vorige week hebben wij hier gestreden om te bezuinigen op
Museum van Bommel van Dam. Wij weten heel zeker dat veel
inwoners van Venlo dat ook willen. Maar helaas hebben andere
partijen niet ingestemd met ons voorstel. Met het geld van
Museum Bommel van Dam zouden we een groot aantal
bezuinigingen kunnen terugdraaien. Om te laten zien wat dit
oplevert hebben we juist gekozen om de bezuinigingen van
800.000 op museum van Bommel van Dam als dekking te
gebruiken bij onze amendementen. Voor een totaal overzicht
verwijs ik naar de laatste pagina van onze inbreng.

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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Bedrage x 1.000
Terugdraaien van voorgestelde
bezuinigingen
Omschrijving
Bibliotheek
Beheer Groen
Sport
Carillon
Totaal

2015 2016 2017 2018
100
100
100
100
250
500
500
500
300
300
300
300
10
10
10
10
660

910

910

910

Extra ruimte scheppende maatregelen
Omschrijving
Museum van Bommel van Dam
VenloPartners
Overschot 2015

Totaal

2015 2016 2017 2018
800
800
800
840
20
30
50
50
80
60
20

820

910

910

910

