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Grondbedrijf
Voorzitter. Het economisch herstel, de grote belangstelling voor bedrijfskavels en de verkoop van
jarenlang leegstaande gebouwen hebben ertoe geleid dat het financiële risico opzichte van vorige
Nota Grondbedrijf en Vastgoed met ruim € 10 miljoen is gedaald tot € 16,2 miljoen.
De provincie Limburg heeft in haar verdiepingsonderzoek aangegeven dat het grondbeleid op
strategische, tactisch en operationeel niveau goed scoort en dat het risicomanagement van de
grondexploitaties goed is georganiseerd.

Begroting
Economie en financiën
Dit college stond ruim anderhalf jaar geleden nog voor de uitdaging om de financiën op orde te
brengen. Een eenmalige bijdrage van het Rijk, in combinatie met een aantrekkende economie en
vooral een strenge begrotingsdiscipline met duidelijk geformuleerde spelregels resulteerde eind
vorig jaar in een overschot van ruim 2 miljoen in plaats van het begrootte tekort van 10,2.
In deze begroting schrijven we wederom zwarte cijfers. De beschreven doelstellingen in het
coalitieakkoord om een weerstandscapaciteit met een ratio van 1,0 of hoger te bereiken is
ruimschoots gehaald. De solvabiliteitsratio komt boven het gestelde doel van 20 uit. De doelen
zijn dus bereikt en het middel daartoe, de strenge teugels van de begrotingsdiscipline, kunnen
uiterst voorzichtig gevierd worden, maar moeten nog steeds stevig in handen gehouden worden.

Sport
EENLokaal is super blij met de voorgestelde bouw van een nieuw zwembad in Blerick. Het zal over
een paar jaar even wennen zijn dat de zonneweide mogelijk dan aan de noordkant van het
buitenbad ligt, maar dat zal voor de gebruikers en de vele enthousiaste vrijwilligers een
onbelangrijk detail zijn.
De nieuwe sport- en accommodatievisie geven een doorkijk hoe het sportlandschap in de
komende jaren in Venlo zich zal gaan ontwikkelen. Het is aan verenigingen om in samenspraak
met de gemeente te komen tot verstandige en levensvatbare voorstellen. Juist nu is hét moment
om deze sportvisie draagvlak te geven. EENLokaal is daarom blij dat met RIB 134 het startschot is
gegeven voor de Hockeyverenigingen. De verhoging van het kredietplafond met structureel
80.500 Euro vanaf 2021 heeft geen noemenswaardige invloed op de ratio’s weerstandvermogen
en solvabiliteit.
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Kunst en cultuur
Er komt nieuw beleid voor alle verenigingen die subsidie ontvangen, dus ook op het gebied van
sport en welzijn. De hoogte van de subsidie wordt vanaf 2021 onder andere afhankelijk gemaakt
van de maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap, en dat is goed. Subsidies dienen om te
ondersteunen.
In de Kadernota in mei werd voorgesteld de subsidies op verenigingen te korten met 2,5%. De
samenwerkende verenigingen reageerden met een massale en indrukwekkende muzikale aubade
voor het stadhuis. De meerderheid van de Gemeenteraad liet de afgelopen maanden duidelijk
weten hier in meer of mindere mate tegen te zijn en dit tijdens de begrotingbehandeling aan de
orde te zullen stellen. Complimenten aan dit college dat goed luistert naar inwoners en
raadsleden. De eerder voorgestelde maatregel zoals voorgesteld in de Kadernota is van de baan.

Bouwen
De uitbreiding op de campus juichen we toe, het zal een opmaat zijn naar een wat meerzijdige
economie in dat gebied. De aandacht voor revitalisering van verouderde industrieterreinen zoals
de Keulse Barrière, Noorderpoort-Veegtes en Venlo Trade Port, mag echter niet verslappen.
EENLokaal bracht eerder het verloederende Witveld in Belfeld onder de aandacht van
Ondernemend Venlo en de wethouder; wij zijn benieuwd naar de laatste ontwikkelingen.
Heel Nederland is in rep en roer over het getorpedeerde PAS akkoord en gemeenten en banken
waarschuwen voor economische rampspoed. De nieuwe PFAS regels zorgen voor nog extra druk.
De bouw dreigt stil te vallen met alle gevolgen voor de toeleverende industrie en het is voor
Venlo nog steeds onduidelijk waar het gaat knellen. In de voortgangsrapportage Grote Projecten
werd voorzichtig melding gemaakt van het gegeven dat het hier en daar “van invloed kan zijn”
maar onduidelijkheid blijft. Wij blijven uitzien naar de rapportage die ons is toegezegd; “in de
herfst”.
Vraag 1: we zitten inmiddels midden in de herfst en gaan op weg naar de winter. Wanneer
kunnen wij deze rapportage tegemoet zien?

Prettige omgeving
Er wordt stevig ingezet op het stadscentrum, stedelijk wonen en de aantrekkelijkheid van het
stedelijk profiel. Wij willen minstens zoveel nadruk voor de rest van onze gemeente. Betaalbare
woningen, en de behoefte van starters en ouderen om in hun geliefde wijken en kernen te blijven
wonen zijn thema’s die brede aandacht verdienen. U bent van ons gewend dat wij ons sterk
blijven maken voor de leefbaarheid in alle dorpen, wijken en kernen. Het overgrote deel van onze
inwoners woont immers níet in het Stedelijk Centrum.
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Vraag 2: kan de wethouder toezeggen net zo stevig, zo niet steviger, in te zetten op het constant
verbeteren van de aantrekkelijkheid ook buiten het zogenaamde Stedelijk Centrum?
EENLokaal maakt zich zorgen over de kwaliteit en het aanzicht van de openbare ruimte.
Groenonderhoud en zwerfafval veroorzaken een gevoel van onbehagen en nodigen niet uit. De
aanblik van gemeentelijke kerkhoven is onder de maat en niet in overeenstemming met het
respect dat de aan ons ontvallenden verdienen. De toename van ongedierte in vooral het centrum
is zorgelijk. Wij zijn blij met de eerste ferme stap van incidenteel 650.000 Euro voor achterstallig
onderhoud. Binnen dit budget wordt 50.000 Euro ingezet om tot een nog beter beheersplan te
komen. Onze inwoners in de wijken en kernen zullen dit zeker waarderen.
Goed onderwijs en veilige en gezonde schoolgebouwen dragen bij aan het binden van bestaande
inwoners áán, en het aantrekken van nieuwkomers náár onze stad. Het daadkrachtig uitvoeren
van de renovatie van onze onderwijshuisvesting is daarom een goede zaak.

Sociale thema’s
Niet zo lang geleden voorspelde het CBS een daling van het aantal inwoners met 8%; in de laatste
ramingen wordt nu gesproken van een stijging van 4,4% of wel 12.400 meer inwoners in 2035.
Hoe kunnen gemeente en woningbouwcorporaties een lange termijn visie ontwikkelen bij
prognoses die zo wispelturig zijn?
Vraag 3: kunt u ons op korte termijn de nadere toelichting van het CBS op deze demografische
ontwikkeling doen toekomen?
Armoedebeleid. De jeugdfondsen in Venlo moeten 80.000 Euro terugstorten naar de gemeente
omdat een verkeerde inschatting gemaakt werd van het aantal te verwachten aanvragen. Dit geld
vloeit nu terug naar de Algemene Middelen, zoals we afgesproken hebben.
Maar was de inschatting misschien wél goed? Hebben schaamte, laaggeletterdheid en anders
taligheid inwoners ervan weerhouden een aanvraag in te dienen? Er wordt nog steeds schrijnende
en verborgen armoede geconstateerd op scholen en in wijken. EENLokaal dient om die reden een
motie in om financiële middelen vrij te maken voor aanvullende armoedebestrijding onder
kinderen en de inzet hiervan samen met het werkveld op te stellen. Dekking komt uit de
Algemene Middelen. Uitgangspunt is hierbij echter dat de bereikte doelen van de ratio’s
weerstandsvermogen en solvabiliteit onaangetast blijven, maar dat is naar onze inschatting geen
probleem.

De hondenbelasting
De coalitiebelofte om per jaar de hondenbelasting met 10% te verlagen werd vorig jaar voor één
jaar doorgeschoven. Voor 2020, 21 en 22 wordt dit nu weer opgestart zodat in 2023 de
hondenbelasting uiteindelijk met 40% verlaagd zal zijn.
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Participatie
Buurtcafés zijn hét middel om het doel te verwezenlijken; de samenlevingsagenda. Na een lange
periode van theoretische publicaties en vooral veel gepraat over participatie is er nu eindelijk een
vorm die recht doet aan wat de inwoner wil; meepraten, meedenken en invloed uitoefenen op je
eigen omgeving. Deze nieuwe formule is voor sommigen buiten maar zeker ook binnen de
gemeenteraad nog even wennen. De opgehaalde informatie in de soms mager bezochte en vaak
druk bezochte buurtcafés komt binnenkort naar de Raad zodat we inzicht krijgen waar we ons als
organisatie, als college en zeker als raad op moeten gaan richten.
Vraag 4: kan de wethouder ons laten weten wanneer de opgehaalde en geanalyseerde informatie
naar de raad komt?
De ecologische stadstuin in Venlo Zuid is een feit. Binnenkort gaat de schop de grond; een
schoolvoorbeeld van burgerparticipatie waar werd samengewerkt tussen onderwijs, gemeente,
kerkbestuur, sponsoren, raadsleden en inwoners!
Een compliment aan het college en de gemeentelijke medewerkers voor de voortvarendheid en de
communicatie over de komende invoering van de nieuwe Omgevingswet. Het onlangs als
Hamerstuk aangenomen raadsvoorstel IJsvogelstraat is een goed voorbeeld van hoe het hoort te
zijn; effectief en efficiënt in samenspraak met belanghebbenden.

Meten is weten
Er is door de auditcommissie stevig gewerkt aan het definiëren en verfijnen van indicatoren. Door
het vaststellen van deze KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) wordt het mogelijk om historie,
trends en ontwikkelingen sneller en compacter te presenteren. De basisopzet is klaar, het is nu
aan de raad om te adopteren.

Duurzaamheid
“De programmalijn Klimaatadaptie is erop gericht om de effecten van de klimaatverandering te
voorkomen of te beperken”, lezen we in de begroting. Effecten voorkomen is bij een globale
klimaatverandering natuurlijk onmogelijk, dus zullen we ons moeten beperken tot het beperken
van deze effecten. Extra financiële ruimte is hier welbesteed; we zijn als uitbater van de aarde
immers schatplichtig aan de generaties na ons.

Gemeenteraad en Griffie
De Het is van essentieel belang voor deze stad en haar burgers dat de gemeenteraad kan
beschikken over een goede griffie als bewaker van de procedures en processen, als bron van
informatie en als antenne binnen en buiten Venlo. Maar ook voor de raad en de griffie geldt, net
zoals voor alle andere gemeentelijke budgethouders, dat we kritisch naar het verzoek moeten
kijken. Wij stellen daarom voor het verzoek te verlagen van 220 naar 100 duizend Euro
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structureel en dit gefaseerd in te laten gaan. Wij nodigen daartoe de wethouder uit om samen
met de griffie, één raadslid van de oppositie en één raadslid van de coalitie, nog in de maand
december samen te komen om een tussentijdse begrotingswijziging voor te bereiden. Voor 2020
stellen wij voor incidenteel € 50.000 Euro beschikbaar te stellen zodat de griffie “aan de slag
kan”; hiertoe dienen wij een amendement in, ondertekend door de gehele gemeenteraad.
Vraag 5: is de wethouder bereid nog in december met de griffie en twee raadsleden een overleg
in te plannen?

Tot slot
Voorzitter, afsluitend. Vanuit Den Haag wordt eindelijk extra geld voor jeugdzorg en geestelijke
gezondheidszorg beschikbaar gesteld. Eerder kwam 420 miljoen beschikbaar en in de komende
jaren wordt nog eens 1 miljard vrij gemaakt om de tekorten op jeugdzorg te dichten. Veel
gemeenten nemen nu al in hun begroting voor de komende jaren hier een voorschot op om de
begroting sluitend te krijgen. Wij vinden het een uitermate verstandig besluit van dit college om
dat in Venlo níet te doen om op die wijze de begroting “gekunsteld” te presenteren. De Algemene
Rekenkamer heeft in een rapport aangegeven dat 1 miljard onvoldoende zal zijn om de financiële
problemen in het Sociaal Domein op te lossen.
Vraag 6 aan de wethouder; zult u bij voortduring via de VNG blijven aandringen op verdere
financiële compensatie voor de gevolgen van de decentralisatie?
Het niet opnemen van bestemmingsreserves in de weerstandsratio getuigt eveneens van
verstandig rentmeesterschap. Behalve een zeer beperkt aantal personele uitbreidingen gericht op
wettelijke toezicht-, handhavings- en vergunningstaken doet de organisatie geen voorstellen
voor extra menskracht of personele middelen. Ook naar zichzelf is en blijft dit college kritisch.
Kortom, nogmaals onze complimenten; wij kunnen instemmen met deze begroting.

