Programmabegroting 2020-2023
Algemeen.
Er zit weer wat lucht in de begroting van Venlo en dus kan er op een behoedzame manier
geïnvesteerd worden. Dat is de boodschap uit de begroting die het college van burgemeester en
wethouders presenteerde. Hiermee is de PVV Venlo het mee eens. En wil dan ook haar complimenten
hiervoor overbrengen naar het college, de organisatie en ook naar de burgers van Venlo.
Maar er liggen nog een aantal flinke uitdagingen, denk aan de sportvisie, de verhoging van de
afvalheffingen, energietransitie, de handhaving om maar enkele te benoemen. Ook zijn er enkele
lichtpunten; de bijstandsuitkeringen zijn gedaald, aan de ontwikkelingen bij de vierpaartjes is een
begin gemaakt, de hondenbelasting is omlaag gegaan, er komt een nieuw zwembad. Er is dus ook
weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Deze begroting is de eerste begroting op basis van zes raadsprogramma´s. Dit maakt het moeilijk om
te vergelijken met andere begrotingen van de afgelopen jaren.
Kunt U aangeven waar de belangrijke verschillen zijn, VRAAG.
De PVV Venlo heeft daarom per raadsprogramma de volgende vragen en opmerkingen,
Gezond en actief Venlo.
Dit college heeft geluisterd naar de gemeenschap; de veranderde rol van de bewoners is hier een
goed voorbeeld van. Onlangs werd echter de aanbesteding uitgeschreven voor wie de komende jaren
de sociale voorzieningen gaat organiseren. Wat gaat de nieuwe aanbieder bieden? Wat gaat er
veranderen, of niet? Wordt het beter, goedkoper, efficiënter? Een hoop gedoe en onrust. Allemaal
vragen die komende tijd een rol gaan spelen. Wat ons brengt tot de vraag,
De visie tussen de begroting en bijvoorbeeld de hulp bij de huishouding een andere is dan de visie die
U voor ogen heeft.
Leefbaar Venlo
De dienstverlening, heeft wat de PVV Venlo betreft een hoge prioriteit. Te vaak moeten burgers
wachten voordat zij terecht kunnen met hun vragen via de telefoon. Ook de mogelijkheid contact op te
nemen via internet is niet altijd goed bereikbaar voor de slechtziende, oudere, digibeten onder ons.
Graag hier aandacht hier voor.
Openbare orde en veiligheid is een van de PVV Venlo speerpunten. Wij pleiten er dan ook voor dit
hoger op de agenda te zetten. De wettelijke basis is te smal en de financiële middelen zijn te beperkt.
De PVV Venlo ziet dan ook graag meer boa’s met meer bevoegdheden. W vragen u te zoeken naar
middelen om de handhaving in Venlo op te schalen. Wat betreft het debat over het spoor; dit was een
prima debat en geeft de burger weer moed dat het toch weer goed komt.
Wonen, passend woning aanbod voor alle Venlose bewoners. De PVV Venlo wil er wel op aandringen
dat huidige inwoners voorrang krijgen boven toekomstige inwoners, en dat er gekeken wordt naar
jongeren en ouderen die zitten te springen om passende woonruimte. De statushouders hebben wat
de PVV Venlo betreft geen prioriteit. We vragen het college een concrete denkrichting aan te geven.
Motie. Wonen? Geen duidelijkheid, niet gehandhaafd. Woonvisie.
Omgeving en bereikbaarheid, Hierbij wil de PVV Venlo speciaal aandacht voor het Arsenaal en de
parkeerproblemen die dit met zich mee brengt. Het raadsvoorstel hierover is hier leidend in en hier zal
dan ook niet van afgeweken worden. Vraag, Waar blijft de heldere toekomstvisie?
Nog een aanvullende vraag; De Leges omgevingsvergunningen zijn het zelfde begroot, terwijl er de
komende jaren meer vergunningsvrij kan(op bladzijde 69-73), hoe kan dat? Graag uitleg.
Grenzeloos Venlo,

Hoewel de PVV Venlo het eens is dat Venlo een vervoersstad is en afhankelijk is van onze
omliggende landen is hier sprake te grote ambities en te grote woorden die Venlo nooit kan waar
maken. We pleiten er dan ook voor dit raadsprogramma te schrappen. Venlo heeft namelijk wel
grotere zaken, ambities, en uitdagingen. Hier wordt Venlo in 2020/2030 niet beter van.
Welvarend Venlo.
Greenport is hier een goed voorbeeld van. Echter de diversiteit ontbreekt de logistiek is in Venlo
oververtegenwoordigd. De andere sectoren zoals de maakindustrie zou voor de onafhankelijkheid
van de logistiek in mindere tijden een goed alternatief zijn. Dus minder logistieke ontwikkelingen en
meer diversiteit in het vestigingsbeleid Vraag;” bent U het eens met dit standpunt en wat gaat U doen
om deze ontwikkelingen te bevorderen?”
Centrumsteden Venlo.
Is dit wel het juiste programma? De nadruk ligt te veel op het centrum. Hoe staat het met de andere
centra. Venlo is namelijk een fusie gemeente met andere centra/kernen die ook de zelfde aandacht
verdienen en ook te maken hebben met leegstand. Er is al jaren het beeld in de andere kernen dat die
worden buitengesloten. Waarom wordt dit niet benoemd en waarom is hier geen visie over?
Circulaire en duurzame hoofdstad. Het klimaat is een steeds veranderend evenwicht dat bestaat uit
vele, voor de PVV Venlo ongekende en/of onbegrepen onevenwichtigheden. Als op basis van al die
onevenwichtigheden al een klimaatmodel gebouwd kan worden, verdiend de aanbeveling dat eerst uit
te testen. Nu te beweren dat we met dure CO2-reductie, windturbines, duurzaamheidsprojecten een
amper gedefinieerd probleem op kunnen lossen, is van een stuitende menselijke arrogantie. Wat de
PVV Venlo betreft gaat er geen stuiver meer naar al dit onzinnige klimaatbeleid.
Energietransitie, Uiteindelijk doel is te komen tot een neutrale CO 2 gemeente. De energietransitie
heeft nadelige gevolgen voor burgers als er alleen wordt gekeken naar hoe klimaatdoelen bereikt
moeten worden. Op lokaal niveau moet worden nagedacht over een eerlijke energietransitie. De
energierechtvaardigheid moet worden meegenomen in lokale plannen. De onderlinge verhouding en
consequenties binnen de energietransitie is daarbij nog niet genoeg in kaart gebracht volgens de PVV
Venlo. Bent U het daar mee eens, en wat gaat U hieraan doen?
Coalitie akkoord.
Gezien de inhoud van de begroting en het coalitie akkoord zijn er verschillende zaken die niet in lijn
zijn. Bijvoorbeeld, Samen Venlo Veranderen, legt u eens uit waar dit tot uiting komt in de begroting?
De nieuwe koers van coalitie akkoord tot samenlevingsagenda, wat is de stand van zaken hiervan?
De PVV Venlo heeft begrepen dat er na twee jaar nog geen duidelijkheid wat de burger wil. Wanneer
komen er eindelijk resultaten en invulling van deze agenda.
Gezamenlijk tot beleid te komen; wanneer komt de uitgestoken hand? Of is dit het zelfde lot
beschoren als de wietproef, gaat deze ook in rook op?

Motie handenbelasting; we verzoeken het college te onderzoeken op welke wijze vrijstelling van
hondenbelasting kan worden verleend voor gepensioneerde gecertificeerde politie en
beveiligingshonden vanaf 1 maart 2020.
Motie toenemend aantal regels betreffende regels en controles te beperken.
Let op: “ het gesproken woord geldt!”

