Voorzitter,
Allereerst mijn dank en complimenten aan iedereen, ambtenaren, college, echt iedereen die
ervoor heeft gezorgd dat we nu niet hoeven te zoeken naar geld om sommige bezuinigen terug
te draaien!
Ik zie alleen maar reparaties van het verleden!
Dit is mijn 6de jaar in de raad en afgelopen jaren was het altijd, waarop kunnen we
bezuinigen:
300.000 op groenonderhoud
Leerlingenvervoer van 2 naar 6 km
Bezuinigen op handhaving
Etc etc
Dit waren enkele voorstellen van het college die heel snel bij mij opkomen!
Zo te zien zijn die tijden gelukkig voorbij.
Er zijn meerdere zaken waar je blij van wordt.
Er komt een nieuwe zwembad op de huidige plek, in Blerick!
Ondertunneling bij Vierpaardjes wordt gerealiseerd en er wordt al gesproken over opkopen
van huizen die weg moeten!
Subsidie korting van 2,5 % op kunst en cultuur komt te vervallen!
Allemaal goed nieuws!
Er is ook ander goed nieuws
We zien een publicatie van CBS waarin voor 2035 geprognoticeerde inwonersaantal van
Venlo met 12400 inwoners naar boven is bijgesteld.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor stedelijk beleid, zoals onderwijshuisvesting, woningbouw
en arbeidsmarkt.
Allemaal zaken waar je nu beleid voor moet maken om niet in de knel te komen in de
toekomst.
We willen dat steeds meer burgers zich huisvesten boven de winkels in de binnenstad. Dat
wens ligt al jaren!
Maar Als je kijkt naar de resultaten schiet het niet op.

Meestal zijn deze bovenwoningen groot, wie wil je daar huisvesten ( alleenstaande, ouderen,
gezinnen )!
Ieder doelgroep heeft andere voorzieningen nodig.
Gaat het om alleenstaanden zijn deze woningen meestal te groot, moet je splitsen en meerdere
woningen, appartementen van maken.
Wil je mogelijk maken voor ouderen daar heb je weer andere voorzieningen voor nodig.
Wil je gezinnen met kinderen huisvesten, is het belangrijk dat kinderen ook buiten veilig
kunnen spelen en dat je niet vol moet bouwen maar denken aan speelplekken waar kinderen
buiten veilig kunnen spelen.
Een idee is om te kijken of sommige gemeentelijke panden in de binnenstad gesloopt kunnen
worden om daar speelplekken te realiseren zodat gezinnen zich ook in de binnenstad kunnen
huisvesten.
Dus alleen willen is niet voldoende!
Voorzitter!
Dit was een positief verhaal, helaas is niet alles positief!
We kennen het gezegde ‘’geld alleen maakt niet gelukkig!
We zien helaas dat er groepen mensen zijn die zich buitengesloten voelen.
Vele migranten en migrantenkinderen Zelfs 3de en 4de generatie hebben over plan B.
Daar kunnen wij niet blind en doof voor zijn.
Bijna 25% van de venlose gemeenschap bestaat uit migranten, zowel westerse als niet
westerse migranten!
Nog heel recent een brandbrief van verschillende migranten stichtingen en verenigingen.
Begroting is niet alleen geld maar ook een visie!
Terwijl wij hele goede voorstellen zien, zien we op dit vlak nauwelijks iets!
een tijdje terug heb ik e-mail voorgelezen van een ouder waarvan zijn kind moest stoppen met
sporten omdat ze gezamenlijk moesten douchen en dat niet paste in hun manier van leven!
Je kan wel heel leuk zeggen dat iedereen doet mee, maar deze kinderen kunnen niet meedoen.
Hoe ga je ervoor zorgen dat ze toch mee kunnen doen.
Of zeg je! op mijn manier doe je mee, anders blijf maar weg!

Voorzitter,
Bouw van nieuwe gebouwen zoals nieuwe zwembad biedt ons kansen.
Bij de bouw kunnen we rekening houden met de gewijzigde samenstelling van onze inwoners.
Dit wil ik college en mijn collega’s meegeven, kunnen we daar alvast over na denken.
Voorzitter,
We zien dat werkloosheid onder allachtonen veel groter is dan bij autochtonen.
In het tweede kwartaal van 2019 was 2,5 procent van de beroepsbevolking met een
Nederlandse achtergrond werkloos. Onder de beroepsbevolking met een westerse achtergrond
was dit 4,5 procent en onder degenen met een niet-westerse achtergrond was dit 7,1 procent.
Dit is bij 3 keer zoveel
Wat gaat het Collega hieraan doen?
Helaas zien we ook dat Ahmet minder kans maakt om aangenomen te worden dan Jan.
Dit mag niet! en moeten we streng op treden tegen dit soort bedrijven.
Daarom dien ik een motie in “naming en shaming discriminerende bedrijven’’
Dit is gelukkig landelijk beleid geworden ! Sommige gemeenten doen dit al!
Wij als Venlo kunnen dit signaal ook afgeven, dat we dit niet accepteren.
Ik denk dat we zelfs nog een stap verder kunnen gaan en dat we bedrijven die veroordeeld zijn
voor discriminatie uitsluiten voor gemeentelijk aanbestedingen.
Is het collega bereid om dit mee te nemen in de aanbestedingsprocedure?
Een ander probleem voorzitter?
Voortijdig schoolverlaters!
We hebben geen idee waarom studenten in het middelbaar of hoger onderwijs hun studie
voortijdig verlaten!
Je hoort dat de jeugd al op vroege leeftijd in de schulden komt.
Het is niet makkelijk om over financiële problemen te hebben, dit zou een mogelijke reden
kunnen zijn van voortijdig beëindigen van de studie.
Wij vragen daarom aan het college om in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen over de
noodzaak van een centrale meldpunt waar jongeren die dreigen te moeten stoppen met hun
opleiding vanwege financiële problemen aan de bel kunnen trekken?

Hiervoor dienen wij een motie in ‘’ studenten meldpunt schulden”
Voorzitter,
We moeten zuinig zijn op wat wij hebben,
Voor ons is het heel gewoon dat we genoeg te eten hebben, genoeg drinken!
Er zijn plekken op aarde waar dat niet zo is.
Ik kan me nog goed herinneren ‘’ actie: 1 voor Afrika’’
Door klimaatverandering mislukken wereldwijd oogsten.
Voedsel wordt duurder en men spreekt nu al over schaarste!
We moeten leren zuinig om te gaan met ons voedsel.
Gemiddeld wordt er 34,3 kg voedsel verspild per persoon per jaar
Minder voedselverspilling zorgt ook voor forse reductie van co2 uistoot.
We dienen samen met Eenlokaal een motie in ‘’ tegengaan voedselverspilling’’
Tevens dien ik ook een motie in JA JA sticker!
Deze motie is al door verschillende gemeenteraden aangenomen, heel recent in Maastricht
eerder in Amsterdam en Zaanstad.
Wij denken dat je hiermee veel papier kunt besparen en daarmee ook bomen!
Bedankt!

