Nieuwsbrief Juni-Juli 2017
Doordat er in mei een aantal zaken zijn doorgeschoven was er een zeer drukke agenda in
juni. Onderstaande Raadsvoorstellen waren hamerstukken of werden na een korte
discussie unaniem aangenomen:
 RV 17, 3e wijziging van de bouwverordening Venlo
 RV 19, Proces en kaders en uitgangspunten verkoop parkeergarages centrum
Venlo
 RV 29, POL-uitwerking werklocaties – regionale visie bedrijfsterreinen NoordLimburg
 RV 30, POL-uitwerking werklocaties – regionale visie kantoren Noord-Limburg
 RV 31, 8e wijziging APV Wet aanpak Woonoverlast
 RV 32, Verordening rechtpositie raadsleden en wethouder gemeente Venlo
 RV 33, VRLN Regionaal (be)GRIP
 RV 34, Liquidatieplan Venlo Greenpark
 RV 35, POL-uitwerking Regionale detailhandelsvisie Noord-Limburg
 RV 36, Herontwerp subsidiestelsel gemeente Venlo
 RV 37, 3e Wijziging Verordening Jeugdhulp Maatschappelijke Ondersteuning Venlo
Dat geldt ook voor de Raadsconsultatie 9 Invoer belparkeren.
RV 24, Vierpaardjes – financiering onderdoorgang
Over de onderdoorgang bij de Vierpaardjes werd langer gesproken het vergt immers een
investering van 45 miljoen euro, waarvan 30 miljoen door het Rijk en de provincie
worden betaald. Ondanks de slecht financiële situatie bij de gemeente in de komende
jaren werd er toch unaniem ingestemd omdat de komende jaren deze bedrage nog
gering zijn.
RV 26, Project Informatiebeheer op Orde
Alle partijen waren het met de LokaleDemocraten eens dat een gemeente zorg moet
dragen voor registeren en beschikbaar stellen van de juiste informatie. Maar gezien de
financiële situatie heeft de gemeenteraad unaniem besloten, middels een aangenomen
motie, om dit traject niet per direct en langzamer in te voeren. Immers dit zou al in 2017
0,5 miljoen kosten en de komende jaren oplopen naar 9 ton. Hierop heeft het college dit
raadsvoorstel ingetrokken.
RV 39, Jaarstukken 2016
Allereerst hebben we teruggekeken naar de Vorap en de Finrap behandeling in 2016. Wij
hebben tijdens de behandeling van deze raadsvoorstellen kritische vragen gesteld aan
het college en onze bezorgdheid over de financieel ongezonde situatie toen al
uitgesproken. Wij hebben vaker gesproken over een zogenaamde bulldozer die bergen
met geld vooruit schuift. Veel ambitie en weinig geld! De rekening wordt ons nu
gepresenteerd.
Ook tijdens de Vorap behandeling van september 2016 hebben wij onze zorgen geuit
m.b.t. de te verwachte tekorten. Tijdens de Finrap bespreking zouden we een actieplan
gepresenteerd krijgen.
Wat wij toen zagen waren maatregelen die eigenlijk al vanzelfsprekend zijn:
 De noodzaak tot invulling van vacatures wordt in alle gevallen kritisch beoordeeld.
Hierbij wordt de stelregel gehanteerd dat vacatures in principe niet of tijdelijk
niet ingevuld worden, tenzij de absolute noodzaak aangetoond kan worden.
 Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het aangaan van nieuwe
verplichtingen. In crisis situaties moeten er prioriteiten gesteld worden en dit
hoort er uiteraard bij.
 Voordelen op concernniveau die niet waren begroot, worden ingezet ter dekking
van het verwachte tekort.
Allemaal maatregelen waarvan wij toen hebben aangegeven dat we dat eigenlijk
normale uitgangspunten zouden moeten zijn. Deze maatregelen hebben dan zoals wij
toen al vreesde,niet het gewenste effect gehad.

Deze jaarrekening is de uitwerking van de jarenlange terechte bezorgdheid. Het
financiële plaatje in Venlo is zorgwekkend en er dient direct acties ondernomen worden.
Onze weerstandscapaciteit is zorgwekkend laag, als de openstaande taakstellingen
gerealiseerd worden zitten wij vooralsnog ergens rond de 0,63. Bij het niet realiseren
van de taakstellingen ziet het er nog ernstiger uit! Dan staat het provinciale toezicht op
de stoep!
De controleverklaring van de accountant komt het allerlaatste laatste moment. Hoe
kunnen wij dat nog serieus besproken worden?
In de 2e termijn hebben we gemeld dat we eigenlijk niet zouden moeten instemmen
met
deze Jaarrekening omdat de vele kritische kanttekeningen van de Raad terzijde
zijn geschoven. Aan de andere kant is dit wel een getrouwe weergave van wat er
gebeurd is in 2016. Daarom stemden we schoorvoetend in met de Jaarrekening 2016.
RV 27, Kadernota 2018
In de bijlage tref je onze complete bijdrage aan. De genoemde motie die wij samen met
de PvdA hebben ingediend over een aanpak in de Vastenavondkamp werd raadsbreed
ondersteund. Ook de door ons opgestelde motie “inclusieve samenleving” (zie bijlage)
werd unaniem aangenomen.
Tekorten sociaal domein
Vanwege de tekorten in het sociaal domein, met name bij de jeugdzorg, zijn er in juli een
5-tal bijeenkomsten geweest met college, raad en zorgaanbieders. Om te zorgen dat de
gemeente Venlo vanaf 1-1-2019 geen overschrijdingen op dit dossier meer zullen
plaatsvinden, zullen er nu nieuwe aanbestedingen moeten plaatsvinden. Deze nieuwe
contracten worden afgesloten met de 44 grootste zorg aanbieders, dit is 95% van het
totale zorgaanbod. De contracten gaan in op 1 januari 2018 maar omdat er nog
doorlopende zorgtrajecten zijn, die gerespecteerd worden, zullen deze maar deels effect
hebben in 2018.
De LokaleDemocraten hadden net als veel zorgaanbieders liever geen tijdvretende
aanbestedingsprocedure gehad. Helaas kan dat juridisch echter niet.
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 .
De fractie van de LokaleDemocraten wenst iedereen een mooie zomervakantie toe.
Frans Schatorjé
Peter van Crooy
Ali Oruc
Gökhan Yurt
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Inleiding
Bij het behandelen van de Kadernota 2018 ontkomen we niet aan het feit
dat we moeten terugkijken naar het afgelopen politieke jaar. Een jaar die
als een zware zwarte deken zijn schaduw werpt op de Kadernota 2018.
In de presentatie van de omgevingsanalyse in maart van dit jaar werden
gelukkig ook nog wat positieve zaken genoemd zoals:
-

Stabiele economische groei van 1,5% in 2017 in Noord-Limburg
Sterk toegenomen belangstelling voor bedrijflocaties
Afname van de werkeloosheid naar 4,7%
Aantal inwoners gegroeid naar ruim 101 duizend Venlonaren
Opening stadskantoor en C2C-jaar
Etc

Maar dat kan niet verbloemen dat er ook veel zaken zijn die niet goed, of
beter gezegd, ronduit slecht zijn verlopen jaren. Als alleen al bekijken wat
er dit jaar misging met zeer grote financiële en bestuurlijke gevolgen is
dat in gemeenteland en zeker in Venlo ongekend. Denk hierbij aan de
parkeergarages, Q4 en de niet verwachte tekorten in het sociaal domein.
Na de 2e wereldoorlog was er nooit meer een wethouder opgestapt, en nu
in een jaar maar liefs drie!
Dit geeft aan dat we in zeer zwaar weer zitten. Voor de LokaleDemocraten
zijn er voor de Kadernota 2018 dan ook drie kernopgaven:
a. De financiën op orde
b. De beheersing van de kosten in het sociaal domein
c. De aansturing van de ambtelijke organisatie is zodanig dat de juiste
informatie op het juiste moment beschikbaar is voor Raad en
College om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen.
In het verdere betoog zullen we hier nader op ingaan en zullen we
aangeven waar wij mogelijkheden zien om te bezuinigen en ook aangeven
waarop wij niet willen bezuinigen.
De uitgangspunten hiervoor komen uit ons verkiezingsprogramma.
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Uitgangspunten


Meer mogelijkheden voor zelfregie en buurtbudgetten in de wijken,
dorpen en kernen om zo de leefbaarheid te verhogen. En een goede
controle over de besteding van deze middelen.



Een veilige en schone stad; met de nadruk op veiligheid.



Bedrijvigheid en economie stimuleren om werkloosheid tegen te
gaan, zodat mensen zoveel mogelijk een betaalde baan hebben. Met
name geldt dit ook voor mensen in de bijstand



Bevorderen van Venlo als onderwijsstad. Niet alleen voor het Hoger
Onderwijs, maar ook het basis-, voortgezet- en Middelbaar
beroepsonderwijs;



Goede zorg met maatwerk voor iedereen die het nodig heeft.



Een gezonde financiële huishouding zonder lastenverhogingen voor
de inwoners en de bedrijven.
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A. De financiën op orde
Om dit kunnen realiseren is voor ons scenario A als basis voor de
uitwerking van de begrotingsvoorstellen in de Programma begroting de
basis. We constateren dat het college in dit scenario ook extra aandacht
aan de wijken, dorpen en kernen wil geven. Daar zijn we zeer verheugd
over. Maar we hebben ook een aantal kanttekeningen en opmerkingen bij
scenario A. Want nadat bekend is dat er flink wat extra tekorten zijn op
het sociaal domein moeten we extra bezuinigingen gaan doorvoeren.
Zoals zojuist al genoemd willen wij dat niet halen uit extra verhoging van
de OZB of andere lastenverhoging voor onze inwoners.
Ambtelijk wordt er momenteel een lijst opgesteld welke
bezuiningsmogelijkheden er van toepassing kunnen zijn. Het College gaat
hier nog voor de zomervakantie mee aan de slag. Eigenlijk zou het
transparant zijn als wij nu al deze lijst ter beschikking zou hebben. Zodat
wij vandaag al adequaat hierop een advies hadden kunnen geven aan het
college. Helaas is dat niet zo. Kan het College toezeggen dat de Raad deze
lijst krijgt toegestuurd zodra het college deze ook heeft ontvangen.
Als we toch een voorschot nemen op mogelijke bezuinigingen dan willen
we hier een aantal zaken benoemen:
- MVBVD, de LD vinden het nog steeds , en eigenlijk nu nog meer dan
eerst, zeer onverstandig om jaarlijks 1M uit te geven aan MVBVD.
Nu de financiële situatie dermate kritiek is past het volgens ons niet
om miljoenen uit te geven voor nieuwbouw en jaarlijks 1M voor de
exploitatie. Zeker nu het museum voor de komende twee jaar dicht
gaat gaan we toch niet 1M uitgeven voor de exploitatie.
- PRIO, een apart agendapunt vandaag op de agenda. Als voorschot
daarop. Niet starten in 2017 en temporiseren in 2018 en verder.
90% van de gemeentes heeft het nog niet op orde. Wij hoeven niet
voorop op te lopen. Zeker nu niet.
- Het Fort van Venlo. Ondanks dat de LokaleDemocraten tegen dit
raadsvoorstel hebben gestemd, begrijpen wij het lastig is om een
ingeslagen weg te stoppen. Toch roepen wij het college op om te
onderzoeken welke bezuinigen er mogelijk zijn op dit dossier. Denk
hierbij aan de realisatie van de ongelijkvloerse kruising. In het
bijzonder roepen wij op om nog eens nader te kijken in de risico’s
die wij lopen met de kabelbaan, nu geraamd op 8,5 M.
- De huizen van de wijk: de LD zijn voorstander om deze huize om te
bouwen naar ontmoetingsplaatsen voor wijken en dorpen. Veel
meer beheerd en georganiseerd door de bewoners van de
wijk/dorpen zelf. En veel minder van boven af. Ons inziens kan dat
op een goedkopere wijze dan nu, maar wel met behoud van deze
ontmoetingsplaatsen.
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-

-

Meer mensen die momenteel in de bijstand zitten naar werk helpen.
Het is zeer positief zat het gelukt is om het
werkeloosheidspercentage flink te late dalen. Het heeft echter nog
veel te weinig er toe geleid dat mensen in de bijstand naar een
betaalde baan zijn geholpen. In Venlo heeft 50,7 inwoners op de
1.000 inwoners een uitkering. Gemiddeld in Nederland is dit 41,3 op
de 1.000. Dat is ruim 22% meer in Venlo. Dit heeft twee nadelen;
mensen doen niet optimaal mee in onze maatschappij en het kost
ons veel geld, de zgn. BUIG-middelen. Welke acties wil het college
opnemen in de Programmabegroting om hier wat aan te doen?
De omgevingswet: deze wordt een jaar later ingevoerd. Door het
invoeringstraject wat naar achter te schuiven kunnen wellicht ook
nog zaken extra worden bezuinigd. Graag een reactie van het
College hoe dit kan worden getemporiseerd.

Er zijn ook onderdelen waar wij als LD zeker niet op willen bezuinigen.
Deze zijn:
- Armoedebeleid, sterker nog wij willen dat alle middelen die wij
hiervoor krijgen van het Rijk daarvoor worden ingezet. Venlokaal
heeft hier al vragen over gesteld.
- Ouderenzorg: de groep senioren groeit gestaag. Er wordt een steeds
groter beroep gedaan opdat deze groep mensen zelfstandig blijven
wonen. Dit betekent dat extra aandacht en indien nodig extra
ondersteuning, van groot belang is.
- De Grens: de samenwerking met onze Duitse buren willen we
structureel blijven versterken. Onze leefwereld houdt niet op bij de
grens. We willen de cirkel rond maken. De Raad heeft dat als adossier gekozen. Daarom willen we blijven investeren hierop.
- C2C: Op de eerste plaats is dat een Unique selling point van onze
stad, van onze regio of nog beter onze Euregio. Maar C2C is ook een
economisch principe, het levert wat op. En niet alleen op gebied van
duurzaamheid en op milieutechnisch gebied, maar ook in geld. Zo
blijkt momenteel dat het ziekteverzuim in het nieuwe stadskantoor
flink is gedaald, met ca. 1,5%. Daarnaast blijkt dat de exploitatie
van stadskantoor lager is dan geraamd. Om de ambities blijvend
gestalte te geven is ca. 1M nodig. De LD en de raadswerkgroep C2C
pleiten ervoor om deze meevallers in te zetten in de plannen van
C2C verder vorm te geven. We hopen dat het college kan toezeggen
dat dit wordt meegenomen in de Programmabegroting. Als dat niet
kan dan zullen we samen met o.a. GroenLinks hiervoor een motie
indienen.
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Tenslotte zijn er ook een tweetal zaken waarvan de LD vinden dat we
daarop extra op zouden moeten investeren:
-

-

De veiligheid in de stad, met name in het Vastenavondkamp wordt
er jarenlang overlast ervaren door de bewoners. Extra actie hierop
is nodig. Wij willen een prettig leefklimaat voor al onze inwoners,
dus ook in het Vastenavondkamp. Een motie van de PvdA dienen wij
dan ook graag mee in.
In diverse wijken, dorpen en kernen zijn er al diverse groepen
bewoners actief om hun omgeving schoon en groen te maken. De
LD vinden dat we dit nog verder moeten stimuleren en op plaatsen
waar dit niet voldoende gebeurd moet we komen met andere
oplossingen. Wij roepen het college op om hiervoor extra middelen
in te zetten bij de programmabegroting.

B. De beheersing van de kosten in het sociaal domein
De volgende week zullen we hier nader met diverse externe
zorgaanbieders over gaan nadenken hoe we deze kosten meer in de greep
kunnen houden. Voor de LD blijft hierbij vooralsnog het uitgangspunt:
Passende zorg voor wie dat nodig heeft!

C. De aansturing van de ambtelijke organisatie is zodanig
dat de juiste informatie op het juiste moment
beschikbaar is voor Raad en College om zodoende de
juiste beslissingen te kunnen nemen.
Het is duidelijk dat het opstappen van de wethouders en de
gemeentesecretaris veel te maken heeft met alle missers die gemaakt zijn
bij het aansturen van de ambtelijke organisatie.
Onlangs hebben we een RIB ontvangen met de uitgezette acties. Hierbij
staat dat de raad wordt betrokken bij de profielschets van de
gemeentesecretaris en regelmatig wordt geïnformeerd over de relevante
ontwikkelingen. De LD willen graag op de hoogte gebracht worden van de
quick-scan van de stand van zaken van de organisatieontwikkeling,
uitgevoerd door de interim-gemeentesecretaris. Kan het college dit
toezeggen?
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Tenslotte nog twee zaken:
1. De LokaleDemocraten willen samen met vele anderen dat iedereen
op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij.
Dit ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talent of
beperking. Belangrijke begrippen daarbij zijn: non-discriminatie,
participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid, emancipatie, respect
voor de persoonlijke autonomie. Hoe meer aandacht we besteden
aan het tegengaan van uitsluiting van mensen, hoe beter het gaat
met onze samenleving. Daarom dienen we een motie in getiteld
‘Inclusieve samenleving”. Dit doen we samen met Venlokaal, PvdA,
en VVD.
2. In de kadernota wordt melding gemaakt dat er gesprekken
plaatsvinden met de schoolbesturen om te komen tot een
strategisch onderwijshuisvestigingsplan. De wethouder had
toegezegd dat we dit voor de zomer van 2017 zouden krijgen.
Waarom is dat niet gelukt? Wordt in dit huisvestingsplan ook de
doordecentralisering meegenomen? Wanneer kunnen we hier nadere
informatie over verwachten?
Tenslotte nog een uitsmijter over de extra maatregelen m.b.t. de overlast
van de A73/A74. Fijn dat er in komende weken een informatiebijeenkomst
komt voor de bewoners. De weg ligt er pas 6 jaar!
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GEMEENTERAAD
Motie inclusieve samenleving
De raad van de gemeente Venlo bijeen op woensdag 31 mei 2017.
Constaterende dat:
1. de Eerste Kamer het VN Verdrag inzake de Rechten van de personen met een handicap
in 2016 heeft geratificeerd,
2. op 1 januari 2017 de invoeringswet hiervan in werking is getreden,
3. de ambitie van het Verdrag en van de Wet een 'inclusieve samenleving is,
4. 'inclusieve samenleving' wil zeggen dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan
deelnemen aan de maatschappij,
5. dit ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talent of beperking mogelijk moet zijn,
6. belangrijke begrippen daarbij zijn: non-discriminatie, participatie, gelijke kansen,
toegankelijkheid, emancipatie, respect voor de persoonlijke autonomie,
7. hoe meer aandacht we besteden aan het tegengaan van uitsluiting van mensen, hoe
beter het gaat met onze samenleving,
8. In de RIB 2016-189 van 17 januari 2017 Resultaten Stadspeiling zien dat Venlo minder
tolerant scoort dan gemiddeld in Nederland.
Overwegende dat:
1. wij in Venlo de 'inclusieve samenleving' stap voor stap willen verwezenlijken,
2. dit vraagt om een brede inzet vanuit veel maatschappelijke partijen en op veel
beleidsdomeinen van de lokale overheid,
3. de belangrijkste beoogde opbrengst van inclusieve beleidsvorming is betere participatie,
grotere kansen van individuen en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen,
4. de inclusieve benadering ook leidt tot een efficiënte inzet van publieke middelen; inclusief
beleid zet namelijk in op preventie en voorkomt repareren achteraf door de gemeente,
5. 'inclusief werken' bovendien inhoudt integrale beleidsvorming; inclusief beleid is een
goede stimulans om vanuit verschillende domeinen met elkaar samen te werken.
Roept het College op:
1. de 'inclusieve samenleving' tot één van de uitgangspunten te maken van het algemeen
beleid van de gemeente Venlo, bijvoorbeeld door dit op te nemen in het format
Raadsvoorstellen.
2. 'inclusieve samenleving' in de toekomst in de begroting op te nemen, bijvoorbeeld door
middelen te reserveren voor de Roze Zaterdag in 2019.
3. bij de Programmabegroting aan te geven aan de raad hoe, wanneer en op welke wijze dit
vorm zal krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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