Woordmelding GroenLinks.
Vz, de fractie van GL is uitermate tevreden over de financiële ontwikkelingen van de
gemeente Venlo. Het resultaat en de ratio’s, het ziet er allemaal boven verwachting positief
uit. De kaasschaaf bezuiniging op culturele organisaties en o.a. ook sportverenigingen is van
tafel. Precies wat we hadden gevraagd bij de kadernota. Er komt zelfs weer ruimte voor
nieuw beleid en nieuwe visies.
En daarom wederom een ……… taart.
Die hadden we weer aan het college kunnen geven maar dan gaan zij misschien naast hun
schoenen lopen. En Vz, er is nog veel werk te verzetten en dat gaat met schoenen aan, een
stuk gemakkelijker.
Daarom zouden we de taart wel willen schenken aan de ……….VVD. Waarom de VVD.
Vanwege de stikstofcrisis was het een VVD-prominent, dhr. Remkes, die een rapport heeft
uitgebracht met de titel: “niet alles kan”. Vz; Dat had een GroenLinks slogan kunnen zijn.
Globaal gezien is Nederland een postzegel. Met alles wat we willen is ons land gewoon te
klein. Volgens VVD-er Johan Remkes moet het devies zijn: niet meer; maar beter en slimmer.
Precies zoals onze fractie het ook ziet.
Echter na het verschijnen van het rapport bleek wonderwel dat de VVD partijleiding in Den
Haag het nemen van maatregelen niet nodig vindt. Dus VVD-collega’s……...helaas.
Maar Vz. u hoeft niet bang te zijn dat we met die taart blijven zitten.
De positieve kanteling in de financiële positie van Venlo is mede mogelijk door onze
ambtenaren. Dat heeft ongetwijfeld een behoorlijke inspanning gevraagd. Dus wil onze
fractie graag de taart aanbieden aan alle medewerkers van onze gemeente. We hebben er
alle vertrouwen in dat opperhoofd Twan Beurskens deze taart eerlijk weet te verdelen.
Vz, bij de algemene beschouwingen en begroting wil elke partij graag zijn punten
gerealiseerd zien. Financieel gaat het weliswaar veel beter met Venlo maar we zijn er nog
niet. In het SD lijken we in control maar zijn we dat ook echt? Oplopende kosten in de
jeugdzorg, maatschappelijke opvang en de onzekerheid m.b.t. de uitvoering van de sociale
basis. Er zijn nog grote onzekerheden.
Daarom zijn wij er op dit moment geen voorstander van om andere middelen, anders dan
voorgesteld door het college, nu al te bestemmen voor eventuele extra uitgaven, zoals b.v.
voor verlaging van de sporttarieven, de samenlevingsagenda of grote fysieke investeringen
in onze dorpen en wijken. Ondanks dat GroenLinks het betrekken van burgers en dus de
samenlevingsagenda als speerpunt ziet, zijn wij van mening dat Venlo behoedzaam moet
opereren. Wat ons betreft zou het beter zijn om dit over 6 maanden te bespreken bij de
kadernota. Waarschijnlijk liggen er tegen die tijd dan ook concrete uitvoeringsplannen.
Verder is GL van mening dat er voor de gemeente een belangrijke taak ligt om kunst en
cultuur in de samenleving te behouden en waar mogelijk te versterken. Daarom vinden we
het jammer dat er dit jaar geen budget meer is opgenomen voor KOR. Wij begrijpen dat ook
in dit huis “niet alles kan” en willen er voor pleiten om in de volgende begroting hier wel
weer geld voor beschikbaar te stellen.

Vz, nog een 5-tal thema’s die we kort willen aanstippen:
-

Aanbevelingen Q4 rapport
Hoe staat het met de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen n.a.v.
Q4 rapport. Graag zie ik dat de accountant hieraan een paragraaf besteed in zijn
jaarverslag bij de controle van de jaarrekening.
Vraag aan het college: Kunt u dit regelen en toe zeggen?

-

Zwembad
Vz, Fantastisch dat we nu al weer mogen nadenken over de realisatie van een nieuw
zwembad. Maar wat kost zo’n bad? Hulp daarbij zou heel welkom zijn.
En ik zei het al in de kadernota. Venlo is in Nederland economisch gezien, in de
maakindustrie, in de agri-food en logistiek een gigant! Maar wat krijgt Venlo daar
maatschappelijk gezien voor terug? En daarom Vz, waarom niet het DSV-zwembad of
het VidaXL- zwembad?
Misschien wil de wethouder eens op de koffie gaan bij de Venlose grootbedrijven?
En behalve de stichtingskosten vinden wij van groot belang om de exploitatiekosten
te minimaliseren. Niet dat bij de eerste de beste crisis het bad weer moet sluiten
omdat de steeds hogere gasrekening niet meer opgebracht kan worden.
Vraag aan het college: bent u bereid om de plannen voor het zwembad voor te
bereiden met als uitgangspunt minimale TCO kosten. De totale kosten op de gehele
levensduur.
De exploitatiekosten van ons stadskantoor blijken ook fors minder, vergeleken met
soortgelijke gebouwen. Naast ons stadskantoor en Villa Flora krijgen we er misschien
wel weer een nieuw circulair icoon bij, net als het in aanbouw zijnde C2C casino.
Daarmee blijft Venlo koploper en in de wereld een unieke stad!

-

Sociaal Domein:
Beleid wat moet leiden tot een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen
en waarmee we ook criminaliteit kunnen voorkomen. Er is nog een hoop te winnen.
Ook maakt onze fractie zich zorgen over de ontwikkeling van de kosten in de
jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Goed dat wij daar ook als gemeente
onderzoek naar doen.
Vraag aan het college: Wanneer weet u wat de gevolgen zijn en hoe gaat u om met
de consequenties van de doordecentralisaties in onze regio.
Want Vz. in dit domein gaat het vaak over geld maar zouden we het vooral ook vaker
over mensen moet hebben.

-

Duurzaamheid:
GL is heel blij met het fonds opgenomen voor duurzaamheid. Uitvoering van alle 52
concrete actiepunten vraagt echter meer en structureel geld. De opgave is gigantisch.
Wij zijn ook van mening dat het slagen van de energietransitie gaat lukken als burgers
betrokken worden. Het is daarbij wel van belang om burgers te informeren en te
motiveren en wellicht wil het college overwegen om via de media, b.v. 1x per week
een duurzaamheidsjournaal uit te zenden. “Daar krijgen mensen energie van”.
Er zijn ook echter burgers die al aan de slag willen maar niet weten hoe. Het is ons

bekend dat Venlo bezig is met het opzetten van een duurzaamheidsloket.
Vraag aan het college: Wanneer denkt u een dergelijk loket aan onze burgers aan te
kunnen bieden?
-

Bomen:
GL heeft enkele weken geleden mondelinge vragen gesteld over de bomenkap en
gezonde bomen hebben we gedeeltelijk kunnen redden. Maar Vz. Op basis van de
wet Natuurbescherming is de gemeente verplicht om binnen 3 jaar nieuwe bomen te
planten. En Vz; geldt die wet ook voor Venlo?
Vraag aan het college: Kunt u hier een reactie op geven.
Daarbij Vz. bij de provincie ligt een plan op de plank om 1 miljoen bomen te planten.
Wij zijn samen met de collega’s van de PvdA voornemens om een motie in te dienen.
Vz; soms moeten bomen worden gerooid. Maar er moeten dan snel wel bomen voor
terug komen! Dat is niet alleen een wet maar ook een morele plicht!
Tot zover onze woordmelding.

