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Inleiding
Als je begint aan het jaarlijkse begrotingsproces dan hebben de
LokaleDemocraten altijd behoefte om terug te blikken op het
afgelopen politieke jaar. Omdat dit het de laatste
Programmabegroting is van het huidige College kijken we terug
naar de afgelopen 4 jaar. We maken in feite een testament op
van de coalitie.
Vele zaken zijn in de Raad het afgelopen 4 jaar aan de orde
geweest, wat ons betreft springen daar 5 zaken uit.
1. 1 km² is belangrijker dan de rest van de stad!
Deze coalitieperiode kenmerkt zich door zeer veel aandacht
aan 1 km² van de stad: namelijk de binnenstad. Veel tijd,
energie en geld is uitgegaan om de binnenstad op te pimpen. En
dat is gelukt: Venlo heeft voor ons ook de beste binnenstad. Dit
alles volgens het door de Raad vastgesteld beleid “Stedelijke
Visie”. Echter de afgelopen jaren is deze visie als een dogma
gehanteerd. Activiteiten buiten deze km², worden vrij willekeurig
tegengehouden, zoals de Taurus-plannen in Velden.
Dit alles heeft er toe geleid dat onze inwoners best blij zijn met
zo’n mooie binnenstad, maar dat ze zeer ontevreden zijn dat er in
de afgelopen 4 jaar in verhouding echt te weinig aandacht is
geweest voor de omliggende stadsdelen en dorpen. Dit is
zelf zo duidelijk geworden dat een van de coalitiepartijen in hun
verkiezingsprogramma extra aandacht aan Tegelen wil besteden.
Dus eerst 4 jaar lang Tegelen vergeten en dan snel, voor de
verkiezingen, wat aandacht geven. Ook opmerkelijk is dat zelfs
twee coalitiepartijen betaald parkeren nu willen afschaffen in
Blerick.
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2. OZB: en de winnaar is ……… Venlo!
Het is dit College gelukt om in deze coalitieperiode de OZB
met meer dan 50% te laten stijgen! Hiermee is Venlo een van
de koplopers in Nederland. De VNI (de Vereniging van
Nederlandse Inwoners) wil daarom dit college nomineren voor de
gouden OZB-penning(uiteraard wat ons betreft nep-goud).
In juryrapport van de VNI wordt bovendien melding gemaakt dat
het College in Venlo in staat is geweest om dit op een zeer
slimme manier te doen. Het is hun gelukt om de inwoners van
Venlo zo milieuvriendelijk hun afval te laten scheiden dat deze
kosten veel lager uitkwamen. Per saldo is er maar een
woonlasten verhoging is geweest van 5,5%. Dit is het
zogenaamde omgekeerde “de vervuiler betaalt” principe.
Maar dit is ook schijn, want in 2013 staat Venlo op de 274e plek
volgens de Atlas lokale lasten. Gezakt van plek 230 en weer
terug bij af op het niveau van 2010.
3. Stenen, stenen en nog eens stenen!
Er is wat afgebouwd de afgelopen jaren. En nog zijn er diverse
projecten die op hun voltooiing wachten, zoals het stadskantoor,
het BMV in Velden etc. Er is van alles gebouwd. Dat was ook
nodig en dat levert natuurlijk ook arbeidsplaatsen. Maar de
keerzijde is dat dit geld, heel veel geld kost. Geld dat we niet
meer hebben. Geld dat weg gehaald moet worden bij de mensen.
Natuurlijk spelen de economische crisis en daarmee
samenhangende Rijksbezuinigingen hierbij een rol. Maar met
minder bouwen was er meer geld overgebleven om te
investeren voor onze inwoners.
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Natuurlijk is er wel wat gedaan zoals SAM en de sociale
structuurvisie. Dit is echter nogal abstract en de mensen merken
daar nog niet veel van. Bovendien zien ze het nog als
een verplichte oplossing om zo te kunnen bezuinigen. De
LokaleDemocraten hebben al vanaf 2009 het motto “Stel
de mens centraal!!”. Dat een coalitiepartij daar nu pas mee
komt zegt wellicht ook iets over de afgelopen periode.

4. De Floriade
En nog steeds wachten we op de definitieve afronding hiervan.
Onzekerheid hierover alom!
5. Het Kazernekwartier
De LokaleDemocraten blijven de wens houden om het Fort st.
Michiel zoveel als mogelijk zichtbaar te maken binnen de
huidige c.q. nog te ontwikkelen plannen.
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Uitgangspunten Programmabegroting 2014:
 Meer mogelijkheden voor zelfregie in de wijken en kernen;
 Een veilige en schone stad;
 De leefbaarheid in de centra van alle kernen en dorpen,
waaronder Tegelen en Blerick, verhogen;
 Bedrijvigheid en economie stimuleren om
(jeugd)werkloosheid tegen te gaan;
 Bevorderen van Venlo als onderwijsstad. Niet alleen voor het
Hoger Onderwijs, maar ook het basis- en voortgezet
onderwijs;
 Geen belastingverhoging voor de burgers of bedrijven in
2014;
 Bezuinigingen realiseren door o.a. te streven naar een
slanke gemeentelijke overheid en door nog meer regionaal
te gaan samenwerken;
Redenerend
vanuit
deze
LokaleDemocraten een aantal

uitgangspunten
zaken aan de

willen
de
orde stellen.

A. Geen OZB verhoging
In deze begroting wordt wederom de OZB verhoogd, vanaf 2010
al meer dan 50%! Alhoewel deze verhoging meer dan
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gecompenseerd wordt door de daling van de afvalstoffen- en de
rioolheffing vinden wij dat niet juist. Wij vinden dat dit niet kan,
immers goed gedrag, het goed scheiden van het afval, wordt
financieel afgestraft. Daarom willen de LD alleen
een OZB verhoging met maximaal de inflatiecorrectie. Om
dit gat in de begroting te dekken zijn er diverse mogelijkheden
bijvoorbeeld van Bommel van Dam (vanaf 2016) en minder
exploitatie subsidie voor de Maaspoort (niet voor
kindervoorstellingen maar voor bijvoorbeeld de Philharmonie
Zuid-Nederland, dans etc). Daarnaast zien wij mogelijkheden om
uit de lijst restantkredieten(pag. 44 VoRap) een en ander te
dekken.
Hiervoor dienen we een amandement in.

B. Stoppen met het heffen van betaald parkeren in Blerick
Het stadscentrum wordt en is ingericht voor recreatief winkelen.
Andere centra zijn of worden boodschappencentra. Dit kunnen we
lezen in de Programmabegroting. Bij boodschappencentra willen
de consumenten dicht bij de winkels gratis parkeren.
In de Programmabegroting lezen we dat het College zowel
Tegelen als Blerick ziet als boodschappencentra dus ook stoppen
met betaald parkeren in Blerick. Voor ons betekent dat geen
betaald parkeren meer in Blerick! De LokaleDemocraten zijn
nimmer echt voorstander van betaald parkeren in Blerick
geweest. De huidige coalitiepartijen hebben daar tot voor kort
alleen maar over gezwegen. Maar nu lijkt de tijd rijp! Zowel het
CDA als de VVD laten weten in hun verkiezingsprogramma dat ze
willen stoppen met betaald parkeren in Blerick. Maar waarom
wachten tot na de verkiezingen?? Laten we in januari 2014 al
starten met gratis parkeren in Blerick!
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Daarom dienen wij hiertoe een motie in met dekking.

C. Door de slechte aansluiting tussen UWV en Sociale
Dienst krijgen wij veel klachten en kost het de gemeente
extra geld.
Veel mensen klagen dat ze bij het UWV aan hun lot worden
overgelaten. Er is nauwelijks hulp bij het zoeken naar werk.
Ook worden er nauwelijks scholingstrajecten aangeboden om
te kunnen instappen in sectoren waar nu of in de nabije toekomst
medewerkers gevraagd worden. Vooral is er grote vraag te
verwachten aan vakmensen op MBO-niveau.
Vorig jaar hebben wij melding gemaakt van het toen net
verschenen E,til-rapport over Greenport. Hieruit blijkt namelijk
dat er in de toekomst met name een tekort zal komen in de
categorie lager opgeleiden. Bij een optimale invulling van de
Greenportidealen is het tekort in 2016 opgelopen tot ruim 9.000
arbeidsplaatsen. We komen dan dus duizenden mensen
tekort. Vorig jaar hebben we hiertoe een motie ingediend met
als oproep aan het College om te komen met een actieplan.
Doordat mensen niet goed geholpen worden bij het UWV, is het
vinden van een reguliere arbeidsplaats lastiger geworden. De
kans dat deze mensen aankloppen bij de gemeentelijke Sociale
Dienst voor een bijstandsuitkering wordt daarmee groter. Gevolg:
extra kosten voor de gemeente en dit terwijl er wellicht werk is.
Zeker in de toekomst gezien. Kortom de aansluiting tussen
het UWV, de Sociale Dienst en de arbeidsmarkt is slecht!
Hiervoor dienen we een motie in.

7

D. De leefbaarheid in de centra van alle kernen en dorpen,
waaronder Tegelen en Blerick, verhogen.
Door het veranderde consumentengedrag en door de
economische crisis staan in de centra van Tegelen en Blerick veel
winkelpanden leeg. Dit kan zomaar tot verpaupering leiden en dat
willen we niet. De LokaleDemocraten willen deze centra,
samen met de winkeliersverenigingen, de wijkraden en de
gemeente weer aantrekkelijk maken. VenloPartners kan
hierbij initiatieven ontwikkelen mogelijk ondersteund door Hbostudenten.
Hiertoe dienen we een motie in.
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Terugdraaien van voorgestelde
bezuinigingen
Functie Omschrijving
OZB
Parkeren Blerick

Bedragen x 1.000
2014 2015 2016 2017
950
70

950
70

950
70

950
70

Totaal

1020 1020 1020 1020

Extra ruimtescheppende maatregelen
Functie Omschrijving

2014 2015 2016 2017

Musea
Maaspoort
Restant kredieten 2006-2009
Restant kredieten 2010
Nieuwe Scene
Septembercirculaire

Totaal
Saldo

250
308
0
72
390

250
292
181
72
225

1100
250
0
0
72
-375

1100
250
0
0
72
-110

OZB verlagen

Opmerking
Van Bommel v Dam
Korten op exploitatiesubsidie

1020 1020 1047 1312
0

0

27

292
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Algemene opmerkingen
Armoedebestrijding en Minimabeleid
De recessie is nog niet ten einde, als gevolg hiervan zullen nog
meer mensen een beroep gaan doen op voedselbank en
minimabeleid.
Vraag: is het college bereid de voedselbank bij een toenemende
vraag te ondersteunen. Zo ja, hoe?

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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