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Inleiding
Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders
voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt deze Kadernota voor
aan de Raad om zo tot een goede afweging voor de Programmabegroting in
november te komen.
De financiële opgave voor de komende jaren is zeer uitdagend. Het college
schrijft dat er gezocht is naar een balans tussen een financieel gezonde
huishouding en de politieke ambities en de daarbij behorende middelen.
Uitgangspunt hierbij is dat ambities pas gehonoreerd worden nadat hiervoor de
benodigde middelen zijn gevonden.
En hier zit meteen het probleem: heel veel ambities en heel weinig geld!
Het is alsof je een lot gekocht hebt in de Staatsloterij. Je droomt van wat je
allemaal kunt gaan doen als je de hoofdprijs van 11,7 miljoen wint. Stoppen met
werken, een verre reis, een super-de-luxe nieuwe auto. Mensen mogen dromen,
maar zo een stad besturen kan echt niet. We mogen toch op wat meer realisme
rekenen van het college!
Dus maken wij ons zorgen!
Zorgen om de financiële situatie van Venlo.
Deze zorgen hebben ook te maken met de resultaten van de
decentralisatieopgave (WMO, Wet Jeugdzorg, Participatiewet).
Wat is de stand van zaken? Hoe gaat het met de Huizen van Wijk? Het is nog te
vroeg om hier nu al conclusies te trekken. Maar het is wel duidelijk dat nu nog
niet alles zo loopt als het zou moeten.
De uitdaging is om als politieke partij te staan voor de belangen van de inwoners
van onze Gemeente. Voor de LokaleDemocraten betekent dat we naast de al
eerder genoemde zorg ons richten op de straat waar de mensen wonen, de
wijken en de stadskernen, het werk en de economische groei.
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Uitgangspunten Kadernota 2016:


Gezonde financiële huishouding.



Een schone en veilige stad.



Bedrijvigheid en economie stimuleren om werkloosheid tegen te gaan,
zodat mensen zoveel mogelijk een betaalde baan hebben.



Goede zorg met maatwerk voor iedereen die het nodig heeft.
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Vier onderdelen voor de Kadernota 2016 nader uitgewerkt.
1. De financiële positie van de stad.
Of zoals het in de pers stond: Venlo: effe geen cent te makken!
Er zit weinig rek in om voor de begroting van 2016 en verder te komen met
grote ambities als deze niet gedekt zijn met eigen middelen. Zeker nu de ratio
weerstandscapaciteit sterker is gedaald dan verwacht, naar 0,82! Moeten er geen
extra maatregelen genomen worden nu deze zo fors is gedaald? Kunnen we ons
nog wel permitteren om grote plannen te hebben met de FHK of met het MVBVD
als we hier fikse risico’s lopen?
Wij vragen het college om samen met de auditcommissie ons in
september/oktober nader te informeren over de ontwikkeling in 2015 van de
ratio weerstandscapaciteit. Kan het college dit toezeggen?
Het college heeft vorige week aangegeven dat we voor de begrotingsbespreking
inzicht krijgen in mogelijke besparingen die zijn gerealiseerd door meer regionaal
te gaan samenwerken.
2. Een schone en veilige stad
Venlo schoon…is dat nog wel zo gewoon?
Een schone stad, daar wordt je als inwoner blij van.
In een smerige stad met veel zwerfvuil en afvaldump daalt het veilige gevoel.
Verloedering en overlast gaan immers hand in hand en sociale veiligheid draait
om meer dan feitelijke criminaliteit alleen.
Wij zien nog steeds veel huisraad en dumpafval rond de ondergrondse
afvalcontainers liggen. Venlo lijkt steeds viezer te worden.
Een voorbeeld: De Kaldenkerkerweg,… ooit, de statige ‘toegangsweg’ vanuit
Duitsland, ligt nu bezaait met groen-afval en zwerfvuil.
Recent heeft de gemeenteraad samen het A-dossier de Grens opgepakt en nu
verwelkomen we onze bezoekers met ‘afvalconfettie’.
De vorige week antwoorde de wethouder dat er binnen postcode gebieden acties
door buurtbewoners kunnen worden opgepakt. Hiervoor zijn middelen
beschikbaar de zogenaamde Nedvang gelden. Maar de Kaldenkerkerweg is door
zijn ligging niet een straat waarvan omwonende het gevoel hebben dat de hele
weg van hun is. De straat is eigenlijk van niemand. Vraag is dan ook aan het
college of de middelen ook anders ingezet kunnen worden?

27 mei 2015

4

Ouderen en veiligheid
Het aantal ouderen zal de komende jaren flink toenemen. Ouderen zullen ook
langer in de eigen woon- en leefomgeving blijven wonen. In dit kader is het van
groot belang dat ouderen in een veilige woon- en leefomgeving kunnen wonen,
zodat ouderen op een normale wijze blijven meedoen in hun eigen buurt en
buurtvoorzieningen. Vereenzaming en onrustgevoel mogen hier geen kans
krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat het veiligheidsgevoel bij ouderen positief
wordt ondersteund.
Een ander probleem is de geluidsoverlast van de A73/A74. Hier is geld voor
gereserveerd, maar nog steeds is hier niets mee gedaan. Wij roepen het College
op daar nu toch op korte termijn werk van te maken! Gelukkig heeft de
wethouder aangegeven dat we in september hierover meer duidelijkheid krijgen.
Op bladzijde 16 van de Kadernota staat dat investeren in het stedelijk centrum
van Venlo prioriteit heeft. Maar:






Venlo is meer dan alléén het stedelijk centrum.
in het coalitieprogramma “Verbinden vanuit Vertrouwen en
Verantwoordelijkheid” een apart hoofdstuk besteed is aan de Leefbaarheid
in wijken en kernen. En in dit programma niet gesproken wordt over
prioritering van het centrum.
de tevredenheid van de inwoners van Venlo gaat niet alléén over het
centrum van de stad maar vooral ook over hun directe leefomgeving.
gasten van buiten Venlo komen niet alleen naar het stedelijk centrum
maar gaan ook andere delen van de stad bezoeken zoals bijvoorbeeld
Steyl en Arcen.

Daarom roepen wij het College op om: Niet alleen het stedelijk centrum prioriteit
te geven bij investeringen, maar ook te investeren in andere delen van de stad
als dat daar nodig is. Hiertoe dienen we samen met Venlokaal en de SP een
motie in.
3. Werk, participatie en economische groei
De LokaleDemocraten willen de bedrijvigheid en economie stimuleren om
werkloosheid tegen te gaan. Hierdoor hebben meer mensen een betaalde baan.
Immers iedereen heeft recht op werk.
Gelukkig is in Venlo afgelopen periode het werkeloosheidspercentage gedaald,
maar met een WW-percentage van 6,8 % nog wel het hoogste van heel Limburg!

27 mei 2015

5

In dat kader begrijpen we dan ook niet dat het college een aantal initiatieven van
ondernemers niet honoreert. Zoals Topshelf en Taurus toch goed voor zo’n kleine
300 banen.
Tekort aan sociale huurwoningen groeit
Het aantal sociale huurwoningen dat jaarlijks beschikbaar komt in de gemeente
Venlo neemt nog steeds af. Vooral starters, senioren en één ouder gezinnen
hebben het moeilijk om aan een geschikte huurwoning te komen.
Binnen dit kader vragen wij om te zoeken naar middelen welke kunnen helpen bij
het terugdringen van het tekort aan sociale huurwoningen. Graag reactie van
College.
4. Huizen van de wijk.
De Gemeente is nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, de
Jeugdwet en de Participatiewet. Dat betekent: vertrouwen en loslaten. Maar het
gaat hier om mensen. Zij staan centraal. Zij verdienen het om goed, netjes en
zorgzaam geholpen en gestimuleerd te worden en de juiste weg te vinden. De
Huizen van de Wijk spelen hierin een belangrijke rol. Zij ontwikkelen zich op
maat per staddeel en zijn niet identiek. Bij het ontwikkelen van de Huizen van de
Wijk kunnen we niet alles in de handen van de wijkbewoners en de wijk blijven
leggen. Alleen een faciliteren rol van de Gemeente is volgens de
LokaleDemocraten ook niet voldoende. Er is dan wel periodiek een coördinator
aanwezig en professionele begeleiding en andere partijen, maar soms kunnen de
zij en ook de inwoners niet alles zelf en hebben zij hulp nodig. Er zal een centrale
aansturing en een basisstructuur nodig zijn in élk Huis van de Wijk. De
leiddraden, bedrijfsplannen en het door het College vastgestelde beleid over de
Huizen van de Wijk, zal voor de raad inzichtelijk moeten zijn en blijven. Net als
de voorgang van de pilots. LokaleDemocraten willen deze zaken kritisch blijven
volgen. Wij stellen het College daarom voor om deze zaken ter informatie en
eventueel ter discussie aan de Raad voor te leggen. Helderheid en duidelijkheid
voor iedereen! Graag uw reactie.
Conclusie
Als het college blijft dromen en elke maand hoopt dat je de hoofdprijs wint in de
‘Staatsloterij’ dan blijf je op wolken zweven. Het getuigd van weinig realiteitszin.
Daarnaast bouwt deze Kadernota verder op het coalitieakkoord. Een document
waarvan wij al regelmatig hebben aangegeven niet mee te kunnen leven.
Omdat deze Kadernota ook weer gedomineerd wordt door dit slechte
coalitieprogramma kunnen de LokaleDemocraten niet instemmen met deze
Kadernota!
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