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AGENDA 
 

 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
18 november en 6 januari, om 
20.00 uur in onze fractiekamer: 
Garnizoenweg 3 te Venlo 
(kazerneterrein), gebouw E-115. 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(actieve SP’ers, denkers en doeners) 
op dinsdag 9 december en 13 
januari, 20.00 uur in De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Fractieoverleg op 24 novem-
ber, 8 en 15 december. Aanvang 
20.00 uur in onze fractiekamer. 
 

 Landelijke Partijraad op za-
terdag 22 november, SP-pand, 
Snouckaertlaan 70  Amersfoort. 
 

 Een bijdrage leveren aan deze 
nieuwsbrief? Stuur uw tekst uiterlijk 9 
december naar: avervoort@sp.nl  
 

Op 6 en 7 november besprak de ge-
meenteraad de begroting (405 miljoen 
euro) voor de komende 4 jaren. De SP 
pleitte daarbij voor een socialere en 
evenwichtigere rekening. De SP haalde 
al haar moties binnen en kreeg ook 
veel andere voorstellen die ze steunde 
aangenomen plus enkele toezeggingen.  
 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Een 
mooie score voor de SP. Onze 
moties over het bestrijden van 
misstanden bij arbeidsmigratie, 
versterken van werkgelegenheid 
en stageplaatsen, en voorko-

men van radicalisering werden met rui-
me meerderheden aangenomen. Ons 
wijzigingsvoorstel haalde het niet maar 
kreeg wel de toezegging van B&W dat 
de grondnota (daar ging het over) 
wordt aangepast aan onze wensen.” 
 

Heerschop: “De bezuiniging op het ca-
rillon is door B&W teruggenomen, ze 
zegde toe om de situatie nog eens na-
der te bekijken en met een oplossing te 
komen, al dan niet structureel.” 
 

“De bezuiniging op de bibliotheek blijft 
staan, ondanks diverse voorstellen, 
maar ook deze wordt voor een jaar uit-
gesteld. Ook hiervoor krijgt de raad bij 
de voorjaarsnota in mei een voorstel 
hoe B&W denkt wel op een slimme ma-
nier de bijdrage aan de bieb te kunnen 

terugschroeven zonder dat het ten kos-
te gaat van gemaak-
te afspraken en de 
dienstverlening.” 
Die twee bezuinigin-
gen zijn daarmee 
van tafel, we hebben het college meer-
dere oplossingsrichtingen en financiële 
dekkingsvoorstellen gegeven.” 
  

Heerschop: “Jammer dat de bezuiniging 
op de sport(verenigingen) overeind 
bleef. Toegezegd is wel dat dit komen-
de maand nadrukkelijk wordt bespro-
ken bij de uitvoering van het nieuwe 
sportbeleid. Dan kan de gemeenteraad 
beslissen of er ook financiële gevolgen 
zijn en waarvan die ten koste gaan.”  
 

“Ook kreeg de SP toegezegd dat geld 
bestemd voor de zorg aan niets anders 
dan de zorg besteed mag worden en dit 
jaarlijks aan de raad verantwoord 
wordt.  Een enorme overwinning!” 
Daarnaast stopt Venlo met het onder-
ling concurreren op bouwgrond. 
 

Ondanks de verbetering staat de begro-
ting bol van de onnodige bezuinigingen 
en krom beleid waarvoor de SP geen 
verantwoording kan dragen, zoals de 
bezuinigingen op wegen- en groenon-
derhoud, sport en de zorg. “De SP had 
een alternatieve (tegen)begroting inge-
diend dus konden we niet anders dan 
tegen deze begroting te stemmen.”  

Succes SP bij begroting 

Decentralisatie van o.a. zorg baart grote zorgen 
Per 1 januari 2015 wordt de zorg over-
geheveld naar de gemeenten, dat heet 
de decentralisatie van WMO, WSW, 
AWBZ, Wajong, WWB, re-integratie en 
Jeugdzorg in nieuwe lokale en regionale 
regelingen en afspraken. Een ontzet-
tend ingewikkelde zaak met veel onze-
kerheden en aannames. Het overheve-
len van diverse zorgtaken naar de ge-
meente gaat ook nog eens gepaard met 
een flinke bezuiniging. Gemeenten 
moeten de zorg lokaal maar gaan uit-
voeren maar wel met fors minder geld.  
  
SP-raadslid Stefan Hugues: “De SP is in 

principe voorstander van de 
overheveling van de zorg naar 
gemeenten als dat betekent dat 
marktwerking, bureaucratie en 
wantrouwen richting hulpverle-

ners, gesol met patiënten en indicaties  
verdwijnt.  Als wordt ingezet op het 
vertrouwen op expertise van de hulp-
verlener, korte lijnen, geen wachtlijsten 
en de hulp dichtbij in de wijk dan.”   
“Echter, aan deze decentralisatie ligt 

een forse bezuiniging ten grondslag, 
niet meer, niet minder. Daar waar het 
Rijk, vooral sinds de invoering van de 
marktwerking in de zorg, niet in staat is 
grip op de kosten te houden wordt nu 
van gemeenten verwacht dit wel te 
kunnen. En dan ook nog met een aan-
zienlijk kleiner budget. Dat is vragen 
om problemen.”  
 
Eind oktober behandelde de gemeente-
raad diverse beleidsplannen om de de-
centralisatie in goede banen te leiden. 
De SP had als enige 
een kritische inbreng. 
Tijdens het debat zaten 
sommige fracties  er 
ongemakkelijk bij, 
maar de SP gelijk of weerwoord geven 
zat er niet in, men zweeg liever. Een 
gemiste kans om het beleid samen so-
cialer en beter te maken. 
“We houden de vinger aan de pols. Pro-
blemen die met het nieuwe beleid vanaf 
2015 zien, blijven we aankaarten en 
met verbetervoorstellen komen.” 
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Op 1 november werd in Roermond het regiocongres 
gehouden waarbij de afvaardiging van Limburgse SP-
afdelingen de aanstaande verkiezingscampagne spra-
ken over de conceptkandidatenlijst en het conceptpro-
gramma, en de wijzigingsvoorstellen daarop. 

 

Op dit regiocongres werd Daan Prevoo uit 
Mustergeleen gekozen tot SP-lijsttrekker voor 
de verkiezingen voor Provinciale Staten in 
maart 2015. De juiste man op de juiste plek. 
We wensen hem veel succes!  

 

Ook de SP-Venlo is goed vertegenwoordigd op die 
kandidatenlijst. Met Angelique Weingarten als 

hoogste binnenkomer op plaats 3 op de lijst!  
Daarnaast zijn ook raadsleden Alexander Ver-
voort, Stefan Hugues, Petra Raijer en Ton 
Heerschop gekozen op de kandidatenlijst van 
de SP-Limburg. We zijn er maar wat trots op 

dat er maar liefst 5 mensen uit Venlo (van Belfeld tot 
Arcen) op de SP-lijst staan van totaal 50 kandidaten. 
  

Ook haalden we heel wat voorstellen binnen waarmee 
het verkiezingsprogramma nu bijna compleet is en 
waarmee we straks naar de kiezer kunnen. Binnenkort 
wordt het definitieve programma vastgesteld. 
 
Op 15 maart 2015 zijn er verkiezingen voor Provincia-
le Staten. Uiteraard wil de SP weer winnen. De uitslag 
heeft ook gevolgen voor het kabinet en haar steun in 
de Eerste Kamer (in mei 2015 gekozen door de nieu-
we Statenleden). Nog veel te doen voor het zover is. 

De gemeente Venlo lijkt steeds meer de controle over 
haar eigen dossiers te verliezen aan de provincie. En 
dat terwijl diezelfde gemeente per januari juist verant-
woordelijk is voor dossiers als zorg, jeugdzorg en be-
schermde werkplekken. De regie op het museum en 
grondbedrijf lijkt 'ingepikt' en kazernekwartier dreigt 
Venlo ook kwijt te raken.  
 

Tijdens een tv-debat met SP-raadslid Ton Heerschop 
deed gedeputeerde Koopmans (CDA) uitlatingen over 
de mogelijke samenwerking van museum van Bommel 
van Dam met het Limburgs Museum. Maar CDA-
wethouder Teeuwen deed in Venlo een totaal ander 
voorstel, dat geen steun krijgt van de provincie.  Een 
pijnlijke afgang die met veel gestuntel in de raad en 
pers recht werd gepraat. 
 

Ondertussen is gedeputeerde Beurskens (VVD) bezig 
met plannen voor het voormalige Floriadeterrein en 
neemt zo het buitengebied over van wethouder Satijn 
(VVD), die dit als een glorieus moment vierde. Huh?  
En ook aan het kazerneterrein lijkt te worden getrok-
ken door de provincie. Weer een dossier waarin de 
risico’s groot zijn en waar Venlo niet uitkomt. 
 

Venlo is kennelijk de regie op enkele lastige dossiers 
en de controle over zichzelf kwijt, een andere conclu-
sie kunnen we niet trekken.   
Is er ook een gedeputeerde die met de geldbuidel 
rammelt om te verzekeren dat de zorg in Venlo ook 
gegarandeerd blijft of die daar de regie wil nemen? Of 
scoort dat niet bij de verkiezingen in maart 2015…? 

Eind oktober werd de raad gevraagd in te stemmen 
met het bedrijfsplan voor de samenvoegingen van bei-
de musea in het Julianapark in Venlo. Terwijl maar 1 
optie werkelijk is onderzocht en die 'even' 6 miljoen 
euro mag kosten. De SP wilde meer alternatieven zien 
en werd daarin gesteund door een meerderheid en 
dus mag de wethouder zijn huiswerk overnieuw doen.  
 
SP-raadslid Petra Raijer: “Met name de gevraagde 6 

miljoen euro voor een aanbouw aan het Lim-
burgs Museum (LM) was veel partijen te gortig. 
Dat het provinciale LM en het gemeentelijk 
museum voor moderne kunst, Van Bommel van 
Dam (MvBvD) meer gaan samenwerken is tot 

daar aan toe, dat ze mogelijk fuseren in één gebouw 
is ook een optie maar dat daarvoor een deel van het 
park opgeofferd wordt voor weer een extra vleugel 
aan het LM (na de extra aanbouw voor het 'mikwe'), is 
velen te veel van het goede.” 
 
“Daarnaast komt de gemeente hiermee niet tegemoet 
aan de eerdere besluit van de raad, die in juni vroeg 
om enkele alternatieven uit te werken zoals een ver-
zelfstandiging van MvBvD, een fysieke koppeling tus-
sen MvBvD en LM, of een samenvoeging in hetzelfde 
gebouw. En eigenlijk is alleen dat laatste werkelijk 
opgepakt en met veel positivisme omkleed naar toe-
geschreven in een nota en bedrijfsplan, zonder visie 
wat met het huidige gebouw moet gebeuren.” 
 
Een van de hoofdlijnen van het museumplan is dus 
het aanbouwen van een nieuwe vleugel. Voor de fi-
nanciële onderbouwing daarvan wordt uitgegaan van 
750.000 euro bijdrage van de Provincie terwijl 
'Maastricht' wisselende geluiden laat horen of ze dit 
wel of niet steunt. Die twijfel is funest want als Venlo 

nu “ja” zegt en de Provincie straks “nee” dan zijn we 
terug bij af. 
 
Raijer: “Door de steeds veranderende uitspraken van 
gedeputeerde Koopmans in de afgelopen tijd, is geble-
ken dat de Provincie zelf niets ziet in de aanbouw in 
het Julianapark, waarmee een belangrijke financiële 
pijler onder het plan weggehaald wordt. Instemmen 
met een bedrijfsplan waarvan we nu al weten dat het 
financieel niet haalbaar is, is voor de SP geen optie. 
Dat is jezelf voor de gek houden.”  
 
Andere mogelijkheden qua huisvesting zullen ook en 
beter bekeken moeten 
worden. Er zijn de afgelo-
pen weken allerlei ideeën 
langs gekomen. Onzer 
inziens is er te weinig 
naar alternatieve ideeën 
gekeken. Er is te zeer één bepaalde richting uitge-
werkt. Leed de wethouder weer aan tunnelvisie?”  
 
“In een ongebruikelijke samenwerking tussen VVD 
(coalitie) en D66 en SP (oppositie) kwamen we samen 
met een wijzigingsvoorstel, geheel tegen de zin van 
het CDA wat tot flinke spanningen binnen de coalitie 
leidde. Maar we hielden voet bij stuk.  Toen de wet-
houder inzag dat hij bakzeil ging halen nam hij onze 
kritiek volledig over en trok het oorspronkelijke raads-
voorstel in.”  
“Daarmee hoefde ons gezamenlijke voorstel niet meer 
in stemming te komen waarmee tevens een dreigende 
coalitiecrisis werd bezweerd maar belangrijker; een 
slecht plan van tafel.”  
De wethouder moet nu meerdere alternatieven uitwer-
ken (en daarbij alle initiatiefgroepen betrekken), in 
overleg met de Provincie, en met onderbouwde plan-
nen volgend jaar terug bij de raad komen. 

Museum terug naar de tekentafel 
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