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Voorzitter,
Voor ons ligt de programmabegroting 2020-2023. Als eerste onze complimenten aan het
college en ambtenaren die zo hard hebben gewerkt hieraan, weet dat het gezien en
gewaardeerd wordt.
Ik deel mijn betoog op in de volgende blokken, en start met:
• WONEN-LEEFBAARHEID
• VEILIGHEID
• WERK EN INKOMEN
• ARMOEDE EN SCHULDEN
• SPORT, KUNST EN CULTUUR
• DUURZAAMHEID
• En tenslotte VERKEER EN VERVOER
Voorzitter, het licht aan het einde van de tunnel is inmiddels niet meer een waterig lichtje.
En dat stemt de SP positief. Voorzichtig begroten blijft wel noodzakelijk. Afmaken waar we
mee bezig zijn en risico’s scherp begroten.
Maar aandachts- en verbeterpunten blijven er ook.
WONEN – LEEFBAARHEID
In plaats van de voorspelde krimp zal het inwonertal stijgen met 4,4%. De stijging heeft
gevolgen voor onze voorzieningen en op deze groei anticiperen is noodzakelijk. We moeten
nu aan de slag met bijvoorbeeld bouwen van sociale huurwoningen en middenhuur, de
wachttijden voor sociale huurwoningen lopen NU al op tot jaren, met een groei van
inwoners zal de wachttijd nog meer stijgen.
Het rijk stelt 1 miljard euro ter beschikking om gemeenten te motiveren meer bouwlocaties
te creëren. Laten we inzetten op het verkrijgen van een gedeelte van deze gelden. Is het
college bereid te lobbyen hiervoor?
Bij wonen hoort een prettige leefomgeving waar men zich veilig voelt en waar men mee kan
doen. Vitale wijken/dorpen en kernen.
En dat brengt mij naar de samenlevingsagenda. Wij begrijpen dat het proces om tot een
samenlevingsagenda te komen tijd kost. Door buurtcafés is veel informatie opgehaald en
samen met bewoners gaan we werken om hun eigen leefomgeving mee in te richten. En dat
dit een aanloop nodig had is begrijpelijk, eerst moest het vertrouwen hersteld worden. En
alleen door steeds weer opnieuw in gesprek te gaan laat de gemeente blijken te luisteren en
een betrouwbare partner te zijn voor mensen.
De SP vraagt zich nu wel af wanneer we overgaan tot daden. In de 3e ronde buurtcafés
wordt gezegd dat plannen in 2020 uitgevoerd worden. Kan het college aangeven hoe de
samenlevingsagenda er nu voor staat. Wanneer wordt het concreet?
Leefbaarheid is ook fysieke toegankelijkheid. Agenda 22, hoe staat het er nu voor? Voldoen
al onze gebouwen aan beperkingvrij en zo nee, wat is daarvoor nodig en hoe sporen we
bedrijven en winkeliers hiertoe aan?
November 2018 diende de SP de motie openbare toiletten in. Hoe staat het hiermee?

VEILIGHEID
Zoals eerder ook al bij de kadernota aangegeven, blijven wij herhalen, Handhaven,
Handhaven, Handhaven, overlastveroorzakers, huisjesmelkers. Lik op stuk beleid. En pak ze
daar waar het pijn doet, in de portemonnee.
Er komen meer BOA’s maar is dat toereikend?
We blijven ook aandacht vragen voor bestrijding van ondermijning, dit is een thema dat
raadsbreed aandacht heeft. Voor de SP mag de bestrijding geïntensiveerd worden. Wat is
daarvoor nodig, wat kan de raad daarin betekenen?
WERK EN INKOMEN
Het aantal mensen dat noodgedwongen gebruik moet maken van een bijstandsuitkering is
gedaald de laatste jaren. En dit is ten allereerste goed voor de mensen zelf en natuurlijk ook
voor de hele gemeente Venlo. Doorpakken nu, ik kom daar zo op terug.
De logistieke hotspot die Venlo is geeft enorm veel kansen maar is ook meteen een valkuil.
Ambachtslieden zijn een schaars goed geworden, Robotisering van logistieke processen
neemt een vogelvlucht. Distributiecentra die aangestuurd worden per computer waar nog
maar enkele mensen werken.
Focus op de arbeidsplaatsen van de toekomst is nodig, onderwijs dat aansluit op de vraag
die er op korte en langere termijn gaat ontstaan.
De inspanningen om Venlo een aantrekkelijke studentenstad te laten zijn en de inzet om
hoger opgeleiden in Venlo te krijgen en te houden is goed maar laten we ook onze MBOstudenten meer stimuleren om in Venlo een vak te leren, te werken en te wonen, een
vervolgopleiding volgen.
Mensen die nu nog aan de kant staan een mogelijkheid bieden een kwalificatie te behalen
en zo een kans op duurzame uitstroom uit de uitkering te realiseren. Wat is daarvoor nodig?
Hoe staat de raad en het college hiertegenover?
In het kader van preventie wil de SP het college de volgende overweging meegeven. Nu dat
er minder mensen gebruik maken van een bijstandsuitkering hebben wij de kans om mensen
die verder afstaan van de arbeidsmarkt te helpen. En daarmee ook hun kinderen.
Generatiearmoede, de cirkel moet doorbroken worden. Wat heeft het college van de raad
nodig om generatiearmoede te bestrijden en te voorkomen?
Ons A-dossier is een inclusieve samenleving. Iedereen kan en mag meedoen, dit geldt ook
voor arbeidsplaatsen. Vraag aan het college: Geven we zelf het goede voorbeeld? Hoe staat
het eigenlijk met de diversiteit binnen het gemeente apparaat?
ARMOEDE EN SCHULDEN
Omdat minder mensen gebruik maken van de bestaande regelingen is er budget over. Maar
wij geloven dat er nog veel verborgen armoede is in onze gemeente, mensen vaak schaamte
voelen en hierdoor geen gebruik maken van de regelingen. Dit willen wij dan ook onderzocht
hebben.
Gezien dat er geld vanuit de jeugdfondsen niet is gebruikt willen wij graag met dit budget
onderzoek doen naar verborgen armoede bij kinderen, gezinnen en ouderen. En hoe we de

jeugdfondsen meer onder de aandacht kunnen brengen. Hiervoor dienen wij dan ook een
motie in samen met EENLokaal, PVDA, Groen Links en 50+
In december verwachten wij de uitkomst van de onderzoeken naar armoedebeleid en de
schuldhulpverlening.
Wij zijn benieuwd wat de uitkomst is en of blijkt dat er bijgestuurd moet worden.
In combinatie met het onderzoek naar stille armoede zal blijken of het huidige beleid
geïntensiveerd moet worden of dat er nieuw aanvullend beleid moet komen.
Jongeren met schulden heeft extra aandacht nodig, jongeren die nog studeren en dus geen
gelden vanuit de gemeente krijgen komen niet in aanmerking voor een schuldhulptraject.
Dan is de keuze om te stoppen met hun studie snel gemaakt. Schulden hebben een enorme
impact op mensen, zich kunnen focussen op andere zaken dan op hun schulden is bijna
onmogelijk.
Samen met de PVDA zal de SP zoals bij de kadernota aangekondigd binnenkort met een
initiatiefvoorstel komen om jongeren te helpen bij het oplossen van hun schulden.
De SP vraagt tevens aandacht voor gehandicapten en chronisch zieken. In het verleden
kregen zij een bijdrage vanuit het rijk die door het CAK uitbetaald werd. Die taak is
overgegaan naar de gemeente. Vanuit het Rijk is geld hiervoor, Venlo heeft deze ingezet om
de zorgverzekeringspakketten uit te breiden met een pakket zonder eigen risico. Voor
chronisch zieken en gehandicapten een uitkomst. Maar als extra ondersteuning wil ik het
college vragen of zij wil onderzoeken of voor gehandicapten en chronisch zieken een
tegemoetkoming via de stadspas realiseerbaar is?
SPORT, KUNST EN CULTUUR
Volgende week komt de sportvisie in de besluitvormende vergadering. Wij spreken onze
hoop uit dat de sport nu vooruit kan. De visie is een vergezicht waar wij heen willen in de
komende 10 jaar. Het college heeft aangeven dat deze visie niet in beton gegoten is, en
daarmee zijn wij blij. Voortschrijdend inzicht moet een plek krijgen in een toekomstvisie.
We zijn blij met het besluit om een nieuw zwembad te bouwen in Blerick. De inzet voor
behoud van het zwembad zich heeft geloond.
Goed om te lezen dat er geen kaasschaaf wordt toegepast bij Kunst en Cultuur. Doch wij
vragen het college om vaart te maken met de herziening subsidie. Ieder jaar de onrust of er
nu wel of niet bezuinigd wordt is contraproductief. Duidelijkheid is nodig. Een eerlijkere,
transparante verdeling van de subsidie gelden geeft ook kansen voor nieuwe
ontwikkelingen. Kan het college aangeven waanneer de raad geïnformeerd wordt over de
stand van zaken en per wanneer de herijking van de subsidiegelden ingaat?
DUURZAAMHEID
Een duurzaamheidfonds waar vanuit projecten gefinancierd worden geeft bewegingsvrijheid
om de taken die wij voor ons hebben te realiseren, wij zijn benieuwd welke projecten er
komen gaan.

Enorme taken komen op ons af inzake energie transitie en dit baart de SP zorgen.
De reclames voor zonnepanelen en warmtepompen vliegen je om de oren. Maar juist de
groep die er het meest baat bij heeft, de lage inkomensgroep die vaak gehuurd woont, kan
er nauwelijks van profiteren. Enkele woningcorporaties maken werk van betere isolatie en
panelen op het dak, hulde daarvoor, maar een tandje erbij mag.
Vraag aan het college of – en hoe – de gemeente hierin iets kan betekenen? Is er een
mogelijkheid om subsidies hiervoor binnen te halen?
VERKEER – VERVOER
Ten slotte, als logistieke hotspot Venlo hebben wij een goede infrastructuur nodig, nu staan
er dagelijks files op de A73/A74. Knooppunt Zaarderheiken moet worden aangepakt,
lobbyen in Den Haag blijft noodzakelijk, we gaan er dan ook vanuit dat het college zich
hiervoor hard maakt. Kan het college dit toezeggen?
Ook vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie op de Kaldenkerkerweg in Tegelen, samen
met EENLokaal dienen wij dan ook een motie in, en roepen wij het college op opnieuw in
gesprek te gaan met de provincie voor cofinanciering, dit moet opgelost.
Maar net zo met Rijkswaterstaat en de Duitse gemeenten als het gaat over de
bewegwijzering.
Vorige maand heeft de SP wederom, middels een interpellatiedebat, aandacht gevraagd
voor het vervoer via trein door Venlo, en de risico’s die dit met zich meebrengt. De raad
heeft aangegeven dat deze problematiek aandacht verdient en zal dus het onderwerp
jaarlijks agenderen. Hier zijn we als SP blij mee de omwonenden hebben er recht op dat we
er bovenop blijven zitten.
Complimenten ook met de gefaseerde aanpak van de Vierpaardjes, er komt schot in.
Voorzitter, ik rond af. Voor de SP ligt er een deugdelijke begroting, maar zoals gezegd mag
het net nog iets scherper en ambitieuzer.
We zijn benieuwd naar de reacties van de andere fracties en het college en hopen vrijdag te
kunnen afsluiten met een raadsbrede steun voor deze begroting en daarmee het signaal ook
naar iedereen buiten dit stadhuis dat Venlo op de goede weg terug is.
Tot zover, voorzitter. Dank u wel.

Angelique Weingarten namens de SP-fractie in Venlo.
Woensdag 6 november 2019 (het gesproken woord geldt)

