venlo

AFDELING: ABFMB

STELLER: Marleen Valentijn
DOORKIESNUMMER. : 077- 359 9430

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering van 25 oktober 2017
http://venlo.raadsinformatie.nl/vergadering/367150

Aanwezig:

A.S. Scholten, voorzitter (tlm rv 63 en v.a. rv 72)
G.J.P. van Soest, griffier

Leden (38):

F.H.T.M. Aerts (D66)
L.M.C. van den Beucken (VenLokaal)
E. Boom (PvdA)
H.J.P.A. Bosch (VenLokaal)
M.H. Camp (WD)
P.G.M. van Crooij (Lokale Democraten)
T. Drissen (CDA)
Mw. M.A.H.J. Duckers (CDA)
H. van Eijck (GroenLinks)
G.J. Geelen (WD)
A.H.J. Heerschap (SP)
Mw. C.W.M. Hendrickx (GroenLinks)
R.J. Hermans (CDA)
J.M.E. Heuvelings (WD)
Mw. S.E.H. Holla-Crienen (PvdA)
M. Houba (WD)
W.S. Hügues (SP)
H.A.M.H.Janssen(PvdA)
Mw. M.S. Karaman (CDA)
P.M.G. Kuntzelaers (WD)
H. Mallouka (PvdA)
A. Meziani (CDA)
A. Oruç (Lokale Democraten)
Mw. D. Oruç (CDA)
A.F.E. Pieko (VenLokaal)
R.H.J. Pijpers (WD)
Mw. P.H. Raijer-Brehmer (SP)
Mw. W.F.H. van Rijn-ten Vaanholt (WD)
F.P.M. Schatorjé (Lokale Democraten)
W. Schenk (PvdA)
Mw. M.W.J. Schuman (VenLokaal))
J.C.G. Spijksma (PvdA)
Mw. D.S.J. Thissen (CDA)
Mw. A.J. Thommassen (D66)
Mw. J.L.S. van der Velden (WD)
T.W.G. Verhaegh (CDA)
A.P.M.A. Vervoort (SP) (plv. voorzitterbijrv68en 71)
G.A.J. Vervoort (PvdA)

Afwezig:

G. Yurt (Lokale Democraten)

Collegeleden:

Wethouder Satijn
Wethouder Teeuwen
Wethouder Aldewereld
Wethouder Lamers

Afwezig:
Publiek:

90

Tijd:

19.00 - 23.30 uur

Volgende vergadering:

8 en 10 november 2017

LIJST INGEKOMEN STUKKEN
Voor kennisgeving aannemen:
56. Brief Nationale ombudsman te Den Haag inzake rapport Evenementen (1219653).
57. Brief Nationale ombudsman te Den Haag inzake rapport Behoorlijke bijstand (1229465).
Brieven waarvan wordt voorgesteld deze ter afdoening in handen te stellen van het
college van burgemeester en wethouders:
58. Brief Provincie Limburg te Maastricht inzake zienswijze op ontwerp bestemmingsplan

'Natuurontwikkeling Zaarderheiken' ( 1224665).
59. Brief Bewonersvereniging Camper Village Arcen inzake gesprek met wethouder en

nieuw inzicht juridisch loket (1219992).
60. Brief inzake frustratie over vergunningsprocedure (1222739).
61. Brief Tegelse Hockey Club (THC) inzake toestand velden en vervanging (1228693).
62. Brief Venlose Hockey Club (VHC), Tegelse Hockey Club (THC), en Hockey Club Blerick

(HCB) inzake uitstel renovatie hockeyvelden (1228696).

RAADSVOORSTELLEN
4.rv.44

Transitie Museum van Bommel van Dam
Registratienummer: 1155344

Besluit:
Akkoord, bij hoofdelijke stemming hebben 31 raadsleden voor gestemd en 7
raadsleden tegen gestemd.

4.rv.53

Vaststellen bestemmingsplan 'Craenakker 14 Belfeld'
Registratienummer: 924643

Besluit:
Unaniem akkoord.

4.rv.54

Vaststellen bestemmingsplan 'Vilgert 46 Velden'
Registratienummer: 1115811

Besluit:
Unaniem akkoord.

4.rv.55

Vaststellen bestemmingsplan 'Steylerstraat-Erkenkamp Steyl'
Registratienummer: 981861

Besluit:
Unaniem akkoord.

4.rv.57

Vaststellen bestemmingsplan 'Kavel 2 Wittendijkweg'
Registratienummer: 788645

Besluit:
Unaniem akkoord.
4.rv.58

Vaststellen bestemmingsplan Trade Port Noord Herziening Klaver 2 en 3 en het
Exploitatieplan Trade Port Noord gemeente Venlo se herziening
Registratienummer: 1204920

Besluit:
Unaniem akkoord.
4.rv.61

Voorbereidingsbesluit gebied Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg te Tegelen
Registratienummer: 1209697

Besluit:
Unaniem akkoord.
4.rv.63

Aanvalsplan "Venlo Werkt"
Registratienummer: 1210438

Besluit:
Akkoord, met in achtneming van het aangenomen amendement (VL-WD-CDA-PvdALD-SP-D66) en de aangenomen motie (D66-CDA-PvdA-VL) (1231057)
De heer A. Oruç (Lokale Democraten) heeft een stemverklaring afgegeven en tegen het
amendement, het raadsvoorstel en -besluit, en de motie gestemd.

4

venlo
Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp
raadsnummer 2017

Aanvalsplan "Venlo Werkt"

63

steller ECP Vogels

raadsvergadering d.d.

25 oktober 2017

doorkiesnummer +31 77 3596833

team SLSTA

e-mail e.vogels@venlo.nl
datum 14 september 2017

De raad van de gemeente Venlo;
gelezen het voorstel van het college van 19 september 2017, registratienummer 1210438;
overwegende dat
• De Raad in de motie "BUIG onder druk, de beste zorg is werk" heeft opgeroepen om
een effectieve begeleiding naar werk op te zetten,

besluit(en) vast te stellen:
•
•

Het aanvalsplan "Venlo Werkt"
De aanvullende notitie aanvalsplan "Venlo Werk"

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2017.

De voorzitter
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Amendement bij Raadsbesluit 2017-63; Aanvalsplan "Venlo Werk
De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 25 oktober 2017 en in overweging nemende dat:
•

uitstroom van evident belang is, en iedere ogenschijnlijk positieve bijdrage moet worden ingezet, echter met de

•

hoogst mogelijke prudentie;
uitvoering van het Raadsvoorstel additionele gevolgen heeft voor de komende begroting;

•
•

het nog onduidelijk is wat het BUIG budget voor 2018 zal zijn;
enig causaal verband met de geprognotiseerde resultaten niet valt vast te stellen, in relatie tot de algemene
economische ontwikkelingen en het autonome effect daarvan; om deze reden wordt bij iedere kwartaalmeting dit

•

verband niet meegenomen;
het aanvalsplan tijd nodig heeft zichzelf te ontwikkelen en de mogelijke positieve resultaten niet per direct

•

realiseerbaar zullen zijn;
er geen beschikbaar controlemechanisme noch verslagleggingssystematiek noch systematiek van nieuw te nemen

•

maatregelen of nieuw te stellen doelen beschikbaar is in relatie tot de behaalde resultaten;
het niet duidelijk uit het Raadsvoorstel blijkt wanneer en op grond van welke gegevens een eerstvolgende tranche
geactiveerd wordt en op welke wijze de gemeenteraad van Venlo hierin wordt betrokken;

•

het aanvalsplan meer is dan een intensivering van beleid;

en wijzigt het raadsbesluit 201 7-63, Aanvalsplan "Venlo Werkt", door op meerdere plaatsen "het gaat nadrukkelijk niet om

aanpassing van visie en beleid, maar het gaat om een intensivering' te vervangen door "het bestaande beleid wordt
aangevuld met het vanuit de competenties, bijstandsgerechtigden, d.m.v. opleiding, klaar te stomen voor de
arbeidsmarkt"' en onder toevoeging van het onderstaand schema

no.

Thema

Januari

Aoril

1

Gerealiseerd aantal extra uitstroom aanvalsolan "Heuvelinas"

37

2

Onderarens minimaal te bereiken aantal uitstroom oer 31 maart 2018

10

Nieuw doel beain 2e kwartaal oer 1 april 2018

3

Onderorens minimaal te bereiken aantal uitstroom per 30 iuni 201 8
Nieuw doel beain 3e kwartaal oer 1 juli 2018

4

Onderarens minimaal te bereiken aantal uitstroom oer 30 seotember 2018
Nieuw doel beain 4e kwartaal oer 1 oktober 201 8

5

Onderarens minimaal te bereiken aantal uitstroom oer 31 december 2018

Juli Oktober

December

37

38

38

65
40
62
50
50
50

en door toevoeging van de volgende uitvoeringsverplichting:
•

bij het realiseren van no. 1 wordt de eerstvolgende tranche van€ 500.000 gestart (surplus wordt in mindering

•

gebracht op de volgende tranche);
bij het bereiken van no. 2, 3, 4 en 5 in bovenstaand schema wordt de eerstvolgende tranche gestart, echter eerst

•

na het overleggen van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het college aan de Raad waarom no. 1 niet
bereikt is en wat de redenen zijn van het verschil tussen het doel onder no.1 en de onderschrijding en welke
correctieve en aanvullende maatregelen genomen gaan worden om tot het gewenste nieuwe resultaat te komen;
bij het onderschrijding van het aantal onder no, 2, 3, 4, en 5 wordt de eerstvolgende tranche niet gestart en eindigt
het Aanvalsplan, na het overleggen van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het college aan de Raad wat
de redenen zijn van de onderschrijding.

Alsmede het aanvalsplan uit te breiden met:
•

de inzet van financiële ondersteuning instrumenten (tijdelijke loonkostensubsidie, proefplaatsingen, inzet van
jobcoaches en no-riskafspraken) t.b.v. de uitstroom uit de reguliere bijstand op de korte termijn;

•

omscholingstrajecten ten behoeve van de uitstroom uit de reguliere bijstand op de langere termijn en hierin samen te
werken met het UWV.

•

Om de ambities vorm te geven is het wenselijk dat het college en de raad duidelijke - ambitieuze - doelen (targets)
stelt. Vóór l januari 201 8 brengt het college de raad in kennis van de indicatoren die de gewenste doelen monitort.

•

Per kwartaal de voortgang van beide plannen inzichtelijk te maken d.m.v.:
o
Een cijfermatig overzicht van de instroom en uitstroom uit de bijstand;
o

Een cijfermatige overzicht van de resultaten van de inzet van de verschillende uitstroom bevorderende
instrumenten;

o

Een cijfermatige overzicht van

en gaat over tot de orde va
Venlokaali Luud Pieko

tuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in N-Limburg;
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Motie aanvalsplan "Venlo Werkt"
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De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 25
oktober,
Constaterende dat:
Er is een aanvalsplan waarin een aantal zaken onderbelicht worden die het aanvalsplan
tot een groter succes kunnen maken
Overwegende dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competentie (aangeleerd) iets wezenlijks anders is dan natuurlijk talent
(aangeboren) en er meer nadruk moet komen te liggen op dit natuurlijk talent;
Alle marktpartijen betrokken zouden moeten worden bij dit aanvalsplan om
het tot een breedgedragen succes te maken;
Er meer verantwoordelijkheid bij de werkgevers neergelegd moet worden om
zo meer passende profielen te krijgen, die sneller ingevuld kunnen worden;
Te starten met een groep uitkeringsgerechtigden die bijna een jaar werkloos is
om er zo voor te zorgen dat ze niet doorstromen naar de bijstand;
Er meer informatie uit de markt opgehaald kan worden om de best
beschikbare testen voor kandidaten te verkrijgen;
Er gebruik gemaakt zou moeten worden van een intaketeam waarin niet
alleen het UWV, maar ook commerciële partners betrokken zouden moeten zijn.

Verzoekt het college om:
Bovengenoemde zaken nadrukkelijk mee te nemen in de uitwerking van het
aanvalsplan "Venlo Werkt"
En gaat over tot de orde v
D66
Kim Thommassen

4.rv.68

Raadsonderzoek 04 Eindrapport
Registratienummer: 1200162

Besluit:
Akkoord, met in achtneming van het unaniem aangenomen amendement (GL-SP-WDD66-CDA-VL-LD).
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Raadsbesluit
onderwerp
raadsnummer2017
raadsvergadering d.d.

GEMEENTEBESTUUR

Raadsonderzoek 04 Eindrapport
68
25 oktober 2017

team GEGRF
steller Geert van Soest
registratie nr. 1200162
doorkiesnummer 359 6924
e-mail g.vansoest@venlo.nl
datum 27 september 2017

De raad van de gemeente Venlo;
gezien het voorstel naar aanleiding van het eindrapport van de onderzoekscommissie 04

besluit:

A. Het eindrapport van het raadsonderzoek 04 vast te stellen
B. De conclusies over te nemen; in concreto:
1. De gemeente heeft in de eerste periode (plan Hektor) voortvarend en doortastend
ingezet op terugdringen van de problematiek in de wijk 04.
2. Het heeft vanaf het WOP in 2005 ontbroken aan een integrale visie op de
ontwikkeling van de stad als kader voor de ontwikkeling van 04.
3. Veel personele wisselingen en te weinig aandacht voor kennis- en
informatieoverdracht tussen sleutelpersonen in het project hebben de effectiviteit
van de projectorganisatie in negatieve zin beïnvloed.
4. De vastlegging van de organisatieprincipes en projectorganisatie in een
projectplan heeft te weinig aandacht gekregen in het project 04. Daarmee
ontbreekt het aan een kader voor de toetsing aan de feitelijke werkwijze van de
projectorganisatie.
5. Er is in de samenwerking met externe partners veelal geen sprake van effectief
samenspel, terwijl juist van de gemeente als regisseur van de
gebiedsontwikkeling 04 mag worden verwacht dat daar stevig op wordt ingezet.
6. De ambitie van het college om cultuur als drager in te zetten voor de ontwikkeling
van 04 was onvoldoende eenduidig. Hierdoor wordt ook verschillend duiding
gegeven aan de bereikte resultaten.
7. Het inschakelen van Koekoek BV. door het college om uitvoering te geven aan
het realiseren van de culturele ambitie, heeft geleid tot een scherpe controverse
in de stad.
8. Het ontbreken van een duidelijk ontwikkelperspectief voor 04 na de
planoptimalisatie in 2010 heeft een negatieve invloed gehad op het
realisatietempo van de ontwikkeling van 04 en het imago van de wijk.
9. Het college heeft zichzelf, noch de raad in positie gebracht om op strategisch
niveau te sturen en te controleren.
10. Er is sprake van een niet effectief samenspel tussen college en raad. Dit versterkt
de negatieve beeldvorming rond 04.
11. De relatie tussen de gemeente en bewoners/ondernemers in 04 is de afgelopen
jaren verslechterd.

Raadsbesluit

12. De negatieve sfeer rond Q4 is met de uitgevoerde onderzoeken (EY en Necker
van Naem) niet verdwenen.
13. De gemeente staat voor een aantal fundamentele keuzes ten aanzien van de
verdere ontwikkeling van Q4.
C. De verbeterpunten vast te stellen, te weten:
1. Kom vanuit een integrale visie op de ontwikkeling van de stad tot een duidelijk en
concreet perspectief voor de ontwikkeling van het oorspronkelijk plangebied Q4.
2. Werk in het project 04 volgens de door de gemeente zelf vastgestelde
uitgangspunten voor projectsturing en projectmatig werken.
3. Zorg voor een effectieve samenwerking met professionele partners die bijdragen
aan de realisatie van de ontwikkeling van 04.
4. Blijf in de verdere ontwikkeling van Q4 op een open en transparante wijze
structureel in gesprek met bewoners en ondernemers en formaliseer indien nodig
de overlegstructuren
5. Ga als raad en college met elkaar in dialoog over verbetering van de
informatievoorziening, zodat zowel raad als college beter in staat zijn om hun rol
te nemen in de strategische sturing van de ontwikkeling van Q4.
6. Spreek met elkaar spelregels af voor verbetering van het samenspel tussen raad
en college.
D. Voor 1 januari 2018 als raad en college de dialoog te starten om samen de
verbeterpunten tot uitvoering te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2017.

De voorzitter

....
An oin Scholten
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GEMEENTERAAD

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 25 oktober 2017
Raadsbesluit 2017-68: Raadsonderzoek Q4 Eindrapport

Amendement
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De verbeterpunten snel, daadkrachtig en organisatiebreed te gaan
oppakken in co-creatie met raad, college en ambtelijke organisatie
o Hiervoor een plan van aanpak op te stellen in een gezamenlijke
werksessie van raad, college en ambtelijke top
o In deze werksessie onder andere over de verbeterpunten de volgende
afspraken te maken
a. Wie pakt het op (raad, college, ambtelijke organisatie)
b. Op welke wijze en met welke partners/inwoners
c. Binnen welke termijn
d. Hoe daarover te rapporteren
-0 -- Deze 'N~rksessie sael io te plaoooA, uiterlijk in week 4-f'.

4.rv.71

1 e Wijziging verordening op de Vertrouwenscommissie 2017
Registratienummer: 1143992

Besluit:
Unaniem akkoord.
4.rv.72

Geheimhouding documenten Fort van Venlo

Besluit:
Unaniem akkoord.

5.

Onderwerpen buiten de directe raadsagenda
Raadsconsultatie{s)

5.1 RC 12 - Primaire Begroting 2018 GR WAA
Registratienummer: 1207925
Deze raadsconsultatie is verplaatst naar de oordeelsvormende raadsvergadering van
donderdag 26 oktober 2017.
Motie(s)
5.2 Motie D66 - Parkeren binnenstad (1230299)
Besluit:
Unaniem aangenomen.
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MOTIE

RAAD

Inzetten reserve van 500.000 euro voor initiatieven parkeren binnenstad.

De raad van de gemeente Venlo, in openbare vergadering bijeen op woensdag 25 oktober
2017,
Constaterende dat:
Er ruim 6 maanden geleden een amendement is aangenomen om 500.000 euro
beschikbaar te stellen om initiatieven vanuit ondernemers/bewoners in de binnenstad
op het gebied van parkeren te kunnen realiseren;
Er sindsdien geen concrete voorstellen zijn ingediend om hiervan gebruik te maken;
Deze gelden expliciet bedoeld waren voor eigen initiatieven van
ondernemers/bewoners en niet voor gemeentelijke initiatieven;
Het jammer is dat deze gelden ongebruikt op de plank blijven liggen;
Verzoekt het College van B& W:
Om zelf met initiatieven te komen om vanuit deze middelen knelpunten op te lossen of
initiatieven van derden uit te voeren;
Die voorstellen in het maandelijks overleg met de werkgroep te bespreken;
De gemeenteraad d.m.v. een RIB op de hoogte te houden en deze RIB binnen 6 weken
aan de raad aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

