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Voorzitter,
Zoals u eerder dit jaar bij de Kadernota heeft gemerkt, kiest 50PLUS een andere
manier van behandelen van twéé belangrijke debatten in het jaar.
Zo hebben wij het debat over de Kádernota als een Algemene beschouwing
behandeld.
De bijdrage van 50PLUS die nu over de Begróting gaat reflecteert niet alleen op
de voorliggende Begroting maar sorteert tevens voor op de Kadernota van
2020.
In deze werkwijze schuilt wel een positief gevaar en dat is dat bij een breed
gedragen instemming met ons gedachtengoed, een extra voorstel voor een
motie of amendement vanuit partijen gedaan zou kunnen worden.
Ondanks dat de gemeente Venlo nu op koers ligt qua financiën, zijn we er nog
niet en daarom moeten ook wij keuzes maken.
De begroting zoals die er nu ligt ontvangen wij instemmend en 50PLUS zal een
aantal moties van àndere partijen steunen.
Wij overwegen zelf een motie in te dienen.
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OUDEREN EN ARMOEDE
Wij zijn blij te lezen dat richting Kadernota lastenverzwaringen m.b.t. de OZB
opnieuw tegen het licht worden gehouden. Helaas valt er niets te doen aan de
landelijk zware belasting op de Afvalstoffenheffing.
Lastenverzwaringen voor inwoners, met name door stápeling van kosten
vinden wij zorgelijk.
Niet alleen vanwege de portemonnee van onze inwoners, maar hoge
gemeentelijke lasten tasten óók een aantrekkelijk vestigingsklimaat aan.
De gemeentelijke belastingdruk is een knop waar de Raad wel dégelijk aan kan
draaien. We hopen dat volgend jaar de knop een stuk terúg gedraaid kan
worden ten gúnste van de gehele bevolking.
Voor een groot deel van onze gepensioneerden dreigt komend jaar een
pensioenkorting, die dan óók op het besteedbaar inkomen een negatieve
invloed zal hebben.
Voorzitter, laten wij helder zijn, niet iedere oudere is arm, maar je hebt wel
degelijk te maken met een groep die rond moet komen van AOW aangevuld
met een klein pensioen en daarnáást hoe ouder je wordt, hoe meer kans op
medische hulpvragen en Zorg. Medische zorgvragen kunnen behoorlijk in de
papieren lopen.
In aanloop naar dit debat, en voor het tweede jaar op rij, hebben wij navraag
gedaan naar het aantal ouderen die óp of nét boven de armoedegrens leven.
Voorzitter…
Deze gegevens blijken bij de gemeente hélémaal niet bekend te zijn!!!
50PLUS vindt het ónbégrijpélijk dat we van méér dan 21.000 ouderen niet
weten in hoeverre hen het water tot aan de lippen staat!
We hebben het moeten doen met een zeer onzekere berekening vanuit
gemiddelden en vergelijkingen met andere inkomensgroepen.
De uitkomst van deze berekening was, dat onder de groep 65-plussers het
mogelijk 3900 ouderen zou betreffen die op maximaal 15% van de
armoedegrens leven, waarvan 2400…. langdurig!
DAT AANTAL VINDEN WIJ CHOQUEREND!
Ónze conclusie?
Armoede onder ouderen in Venlo is létterlijk “verborgen armoede”.
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We roepen het College dan ook op om dit komend jaar nu éindelijk eens
inzichtelijk te gaan maken hoe het zit met armoede onder de gehéle
bevolking en niet alleen een deel daarvan!
Daarnaast zal wat 50PLUS betreft, het College in 2020 rekening moeten houden
met het beschikbaar stellen van fondsen om armoede onder ouderen te
bestrijden en éindelijk iets te doen aan de rijen voor de voedselbank!
Hoe kun je als Raad, zónder deze basis gegevens het onderwerp inclusiviteit
verder invulling geven? D1at vragen wij ons dan ook af.
En dan is er nog iets…
Het door ouderen beroep kunnen doen op kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen is niet weggelegd voor ouderen die een huis met overwaarde
bezitten.
We concluderen al, dat Venlo niet ééns weet hoeveel ouderen er óp of onder
de armoedegrens leven.
We roepen het ook al jaren dat je bakstenen niet eten kan en “gemiddelden”
ook weinig zeggen.
Zodra het College inzichtelijk heeft gemaakt hoeveel van die 21.000 65-plussers
die óp of nét boven de armoedegrens leven, wil 50PLUS óók graag, dat de
kwijtscheldingsregeling eventueel en waar mogelijk herzien gaat worden
ZORG
De participatiewet heeft tevens tot doel mantelzorgers méér te betrekken bij
de zorg voor onze ouderen. Het aantal oudere inwoners van Venlo neemt de
komende jaren steeds verder toe, terwijl het aantal mantelzorgers volgens de
prognose gaat afnemen, omdat deze groep ondertussen ook verouderd.
Het stelsel van actieve mantelzorgers komt door deze ontwikkeling onder druk
te staan.
Terwijl nu al geluiden bestaan dat de werkdruk onder mantelzorgers als hoog
wordt ervaren. Deze ontwikkelingen vinden wij zorgwekkend
50PLUS heeft tijdens de Kadernota van 2019 gepleit onderzoek te doen en
mogelijk een pilot te organiseren waarbij de thuiszorg versterkt gaat worden
met zogenaamde “Helpenden” er kan bijvoorbeeld ook aan andere
woonvormen gedacht worden waarbij nu en in de toekomst ondersteuning van
ouderen, op het gebied van Zorg niet verder in het gedrang dreigt te komen.
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50PLUS zal de komende periode zich verder verdiepen in dit thema en wij
komen hier wederom op terug bij de behandeling van de Kadernota in 2020.
AFSCHAFFING HONDENBELASTING
50PLUS vindt ook , dat bij een aanhoudend gunstig financieel klimaat, het in de
toekomst afschaffen van de hondenbelasting een goede zaak zou zijn.
Honden zijn gezelschapsdieren en zorgen ervoor dat ook ouderen in beweging
blijven. De dagelijkse wandelingetjes zijn niet alleen gezond maar zorgen ook
voor sociaal contact en zicht op de oudere bewoner in een straat of een wijk.
En gaat door dit sociale contact ook eenzaamheid tegen.
Wij vinden wél, dat bij afschaffing, de bestrijding van hondenpoep niet in het
geding moet komen. Daarnaast pleiten wij voor de inzet van meer Handhaving
om overlast te bestrijden. Niet alleen van hondenpoep maar ook van zwerfvuil.
Wij zijn blij met de prioritering van het groen. 50PLUS zou ook graag meer
investering in “nieuw groen” willen zien, naast het noodzakelijke onderhoud
wat gegarandeerd moet blijven. Dit ook in het kader van veiligheid.
Als 50PLUS partij zien wij ook wandelen en fietsen in de openbare ruimte als
een actieve bewegingsvorm. Niet alleen het groen maar ook het grijs… dus het
onderhoud van wegen ín een veilige infrastructuur, moet als randvoorwaarde
dan blijvend op orde zijn.
Als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid dan willen wij het opnemen voor
mensen die beperkt mobiel zijn.
Mobiliteit als maatregel om eenzaamheid tegen te gaan maar bijvoorbeeld ook
als economische stimulans, staat bij ons hoog op de agenda.
Een deel van Venlose binnenstad is bijvoorbeeld slecht bereikbaar voor
bewoners die fysiek meer beperkt zijn en afhankelijk van het openbaar vervoer.
Bezoek aan diverse gelegenheden in het centrum, of gewoon even lekker
shoppen in het centrum van onze stad zit er voor veel van deze mensen niet in.
50PLUS stelt daarom het College voor om te onderzoeken of een
busdienstregeling dwars door de binnenstad mogelijk is en dit te gaan
realiseren.
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Tot die tijd verzoeken wij het college een halte in de binnenstad te maken en
ontheffing te verlenen voor de Wensbus of Omnibus.
SAMENLEVINGSAGENDA
Elke wijk heeft ondertussen plannen gemaakt met wensen die zij graag
verwezenlijkt willen zien, waar deze in een overzicht verzameld worden, ofwel
dé Samenlevingsagenda. Wij wachten natuurlijk de reactie van de wethouder
af, over de publicatiedatum.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze ideeën dusdanig kosten met zich kùnnen
meebrengen, dat deze niet passen binnen de huidige begroting van de diverse
portefeuilles.
50PLUS zou graag zien dat de Gemeenteraad van Venlo, voor de
Samenlevingsagenda, ook proactief financieel ruimte gaat creëren voor de
omgevingswensen van onze bevolking.
Wij stellen daarom voor, én àlhoewel wij beseffen dat het niet gebruikelijk is….
het geld vanuit de septembercirculaire te reserveren voor het uitrollen van de
Samenlevingsagenda, zodat er door de Raad ook proactief financieel
gefaciliteerd wordt.
Wij zullen voor dit doel een Amendement indienen.
50PLUS ziet graag dat Het College met de vaart der volkeren aan de slag kan
zodra de samenlevingsagenda bekend is en niet op de Kadernota van 2020
hoeft te wachten.

CIRCULAIRE EN DUURZAME HOOFDSTAD
50PLUS realiseert zich dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de
overheid en de bevolking om een verantwoordelijk beheer van ons klimaat en
aarde inhoud te geven.
Er wordt ons voor volgend jaar meer helderheid beloofd, maar de realiteit is
dat voor velen, de meerderheid van de bevolking, de hele energietransitie nog
“een ver van mijn bed show” is en draagvlak is cruciaal.
Hoe denkt het college de kritische massa te gaan bereiken?
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Een passage op pagina 107 van de begroting mbt energietransitie heeft ons
hogelijk verbaasd, ik citeer: “de investeringen die bedrijven en burgers DIENEN
TE DOEN worden aangejaagd via programma Circulair.
Hoezo DIENEN TE DOEN? Hoe weet u dat er investeringen gedaan dienen te
worden als de opgave nog niet concreet is en hoe gaat de wethouder dit voor
elkaar krijgen? Door de bevolking te dwingen? Want zo leest het wel!
We zijn tot slot tevreden dat in andere programmalijnen mbt circulariteit wél
concrete stappen worden genomen.
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