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AGENDA 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(denktank en scholing) op dins-
dag 8 december en 12 januari, 
20.00 uur in De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Bestuursoverleg op 1 decem-
ber en 5 januari, 20.00 uur in de 
SP-fractiekamer, Garnizoenweg 
3 te Venlo, gebouw E-115. 
 
 Fractieoverleg op maandagen  
23 november, 7 en 21 decem-
ber. Steeds om 20.00 uur in de 
SP-fractiekamer (kazerne, E-115). 
 

 28 november Partijcongres.  
 

 Ludieke actie rond Sinter-
klaas en kerst, meer info volgt. 
 
 Een bijdrage leveren aan deze 
nieuwsbrief? E-mail: venlo@sp.nl  

Donderdag 5 en vrijdag 6 november 
besprak de gemeenteraad van Venlo de 
begroting 2016-2019. we haalden 
mooie resultaten: Toeristenbelasting 
niet verhoogd, geen korting op culture-
le instellingen, alle vastgoed in kaart 
voor hergebruik en aanpak leegstand, 
verminderen lasten verhuurdersheffing, 

voorzieningen treffen 
ter voorkoming man-
telzorgboete.  
Een ongekend succes 
voor de SP die daar-

mee de gemeentelijke begroting een 
stuk socialer en evenwichtiger kreeg. 
  
Onze inzet was vooral om bloot te leg-
gen dat dit college wel heel weinig ge-
voel heeft met realistisch begroten en 
met wat er in de samenleving leeft. 
Daarnaast vroegen we ook aandacht 
voor werk, zorg en toegang tot (sociale 
huur) woningen. 
  
Maar om te beginnen vroeg fractievoor-
zitter Ton Heerschop aandacht voor de 
huidige vluchtelingenstroom en de op-
vang daarvan, ook in Venlo. Hij riep op 
om de rust waarmee de discussie in 
Venlo gevoerd wordt te koesteren en 
daar waar we in deze opgave 
een opdracht krijgen die ruimhartig in 
te vullen. 
 
Daarnaast waakte hij voor de uitersten 
die stellen: grenzen dicht of grenzen 
open. “Niet wegkijken voor de uitdagin-
gen die voor ons liggen maar ook niet 
weglopen voor de problemen. We kun-
nen echter niets als we geen draagvlak 
bij onze bevolking behouden”. 
  
De bezuinigingen op de bibliotheek en 
de Tiendschuur wilde de gehele raad 
herstellen dus dat was vlug geregeld. 
Ware het niet dat de wethouder stun-
telde door steeds met andere cijfers te 
komen. Pas toen de raad een extra bij-
drage aan het museum wilde schrappen 
als dekking voor de bezuinigingen, 
kwam wethouder Teeuwen (CDA) zelf 
met een alternatief. Wat een blamage. 
 
Daarnaast wilde de SP al ver voor de 
behandeling van de begroting weten 
hoe het zat met 
de verhoging van 
de toeristenbelas-
ting terwijl er 
geen belasting 
wordt geheven bij 
het religieus toerisme in Steyl 
(kloosters) en honderd hotelkamers in 
Arcen niet in de berekening zaten. 

Een dag voor de begroting kwam het 
college na aandringen van de SP met 
de mededeling dat als deze zaken mee-
genomen werden de verhoging slechts 
de 55.000 euro in plaats van 110.000 
euro zou zijn. 
De dag van de begroting zelf kwamen 
er nog nieuwe cijfers waardoor er feite-
lijk slechts een verhoging van 30.000 
euro zou hoeven plaatsvinden. “Reken 
nog even door en u komt op 0 uit”, 
hield de SP de VVD-wethouder voor. 
 
Door zulk gedoe sprak de raad vooral 
over 'kleinere problemen'. “Daarmee 
heeft het college wederom een lap 
vlees in de politieke arena gegooid zo-
dat we het niet meer over de grote lij-
nen voor Venlo kunnen hebben”, con-
cludeerde Heerschop. 
  
Toch is de SP Venlo absoluut niet onte-
vreden. Sterker, er kwamen keiharde 
toezeggingen op gebied van het bekij-
ken van opties om de verhuurdershef-
fing aan te pakken. Hetzelfde ging op 
voor de dreigende mantelzorgboete. 
Deze toezeggingen waren dermate 
sterk dat de SP haar moties daarover 
kon intrekken. 
  
De motie om leegstaand vastgoed in 
kaart te brengen en te houden voor 
gebruik als woninglocatie kreeg veel 
steun van de raad en werd aangeno-
men. 
Ten aanzien van werkgelegenheid 
kwam het college met toezeggingen die 
absoluut in de lijn liggen van wat de SP 
wil. 
 
De begroting an sich, als geheel, had 
echter zoveel risico's en onzekerheden, 
neemt zoveel 
voorschotten 
op nog niet 
gerealiseerde 
zaken en het 
vooruitschuiven 
of zelfs niet benoemen van kosten, dat 
de SP daar niet mee kon instemmen. 
 
Maar we kijken al met al terug op een 
voor ons goed verlopen raadsvergade-
ring, waarin we net als vorig jaar veel 
zaken binnensleepten. Sterker, ditmaal 
werden ál onze voorstellen aangeno-
men! 
  
Steeds vaker worden onze alternatie-
ven serieus bekeken en ook overgeno-
men. De SP is blij dat zij op deze ma-
nier opnieuw het gemeentelijke beleid 
positief heeft kunnen bijstellen. 

Begroting: alle SP-voorstellen zijn aangenomen! 
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De SP pleit al jaren voor een gemeentedekkend net-
werk van hulpverleners die bij een reanimatie direct 
opgeroepen worden en de eerste noodzakelijke hart-
hulp kunnen geven.  

Op 22 oktober was het dan einde-
lijk zover tijdens een presentatie 
werd het startsein gegeven voor de 
stichting Hart voor Venlo. Een 
stichting die tot doel heeft om bij 
een reanimatie zo snel mogelijk 
kundige burgerhulpverleners op de 

locatie van een reanimatie te krijgen. Dit overbrugt de 
reactietijd met de opkomsttijd van de ambulance. 
 
De stichting is een prachtig initiatief waarbij de SP-
Venlo toch wel zijdelings aan de wieg heeft gestaan. 
Want sinds 2008 pleitten we voor een AED-netwerk in 
de hele gemeente. In februari 2010 was het de SP-
fractie die een motie aangenomen wist te krijgen 
waarmee de gemeenteraad unaniem uitsprak dat zij 
iets wilde met dit soort van burgerhulpverlening. 
  
Vervolgens duurde het nog enkele jaren voordat er 
werkelijk een aanzet kwam om het netwerk gere-
geld te krijgen. Veel lobbywerk, politiek getrek en ge-
duw en nog enkele moties waren nodig om ook het 
gemeentebestuur te overtuigen van nut en noodzaak 
van een dekkend reanimatieoproepnetwerk. 
  
Tekenend dat tijdens de presentatie op 22 okto-
ber,namens het gemeentebestuur wethouder Sa-
tijn (VVD) aanwezig was en in zijn toespraak de aan-
wezige SP-raadsleden prees voor hun vasthoudend-
heid om dit reanimatieproject te doen slagen. 

Die waardering mogen we overigens wederzijds uit-
spreken want zonder medewerking (uiteindelijk) van 
de gemeente waren we als fractie natuurlijk geen 
steek verder gekomen. 
 
Wethouder Satijn zei: "In het begin vroegen we ons af 
of het wel een taak van de gemeente was om een rea-
nimatienetwerk mogelijk te maken. Door de continue 
aandacht die de SP hiervoor vroeg zijn we overstag 
gegaan, en nu trots dat we een netwerk van hulpver-
leners voor elkaar gekregen hebben." 
 
Veel belangrijker nog is dat er steeds 
meer burgerhulpverleners bijkomen. 
Dat bedrijven ook hun AED’s 
(defibrillator die een shock toedient 
aan het hart)  beschikbaar willen stel-
len zodat bij een oproep overal dicht-
bij een AED beschikbaar is. Meld u of 
uw AED aan bij de stichting. 
 
Ook mooi dat voetbalicoon Stan Valckx (VVV, PSV, 
Oranje) ambassadeur zal worden van de stichting 
Hartslag, en dat voetbalclub VVV-Venlo haar netwerk 
beschikbaar stelt om de stichting Hart voor Venlo een 
platform te geven. 
  
Deze ontwikkelingen geven aan dat dit reanimatienet-
werk zeker (en eindelijk) een borging zal krijgen in de 
Venlose samenleving. 
Als SP zullen we er natuurlijk scherp op toezien dat de 
gemeente haar rol om dit alles te faciliteren en onder-
steunen ook blijft invullen. 
Maar met deze stichting is een lang gekoesterde wens 
van de SP gerealiseerd. We wensen de mensen achter 
Hart voor Venlo veel succes toe. 

Venlo zegt NEE tegen TTIP-verdrag  
 
In een breed gesteunde motie sprak de gemeenteraad 
zich 21 oktober uit tegen het zorgwekkende handels-
akkoord TTIP, dat ook een bedreiging vormt voor de 
Venlose democratie en regelgeving. 
  

TTIP is het naderende vrijhandelsakkoord tussen de 
VS en EU dat grote negatieve gevolgen kan hebben 
voor onze verworvenheden, rechten en democratie. 
SP-raadslid Alexander Vervoort legt uit: “We willen 
geen Amerikaanse toestanden in Venlo, we gaan ons 

niet verlagen tot soepeler normen 
en standaarden waarin arbeids-
voorwaarden en voedselveiligheid 
in het geding komen.” 

“Samen met de PvdA hebben we de gemeente-
raad opgeroepen om stelling te nemen tegen dit ak-
koord, wat zij in meerderheid heeft gedaan.” 
De motie werd ondertekend door PvdA, SP, Groen-
Links, VenLokaal en D66, en kreeg steun van Lokale 
Democraten. Alleen VVD en CDA stemden tegen. 
 

Het gemeentebestuur moet het standpunt van Venlo 
nu actief gaan uitdragen richting de minister van Bui-
tenlandse Handel, de Tweede Kamer, de Europese 
Commissie, de Raad van Ministers van de EU en het 
Europees Parlement, dat Venlo geen TTIP en geen ge-
schillenbeslechting wenst. 
 

Zo laten we zien dat Venlo, als belangrijke centrum-
stad en logistieke hotspot, eerlijke handel nastreeft 
zonder te moeten inboeten op onze voorwaarden, 
standaarden en verworvenheden. 
 

Indien nodig beraden we ons op verdere stappen om 
te voorkomen dat zaken ons opgedrongen worden. 

Elke maand komt de Kerngroep bijeen, waarin wordt 
gesproken over actuele kwesties, standpuntbepaling 
en mogelijke acties. Deze bijeenkomsten mogen beter 
bezocht worden. Daarom willen we komend jaar volop 
aandacht besteden aan scholing voor onze leden en 
sympathisanten. Uiteraard ook met het oog op volgen-
de verkiezingen en het samenstellen van de kandida-
tenlijst, maar vooral om onze leden iets anders, iets 
meer te kunnen bieden zoals het delen van kennis en 
een verdieping op bepaalde (actuele) onderwerpen. 
 
Denk daarbij aan thema’s als democratisering, het 
inrichten van de maatschappij, ideologie en hoe idea-
len om te zetten in daden, eerlijk delen, het nut van 
actievoeren, betere gezondheidszorg, integratie en 
geopolitiek, duurzaamheid en economie, inkomen en 
werkloosheid, enzovoorts.  

Elk onderwerp kunnen we aansnijden 
maar belangrijkste is dat er reuring ont-
staat, over waarom we iets doen en hoe 
dat beter zou kunnen. En daar hebben 
jou bij nodig! Iedereen heeft wel een be-

paalde motivatie waarom hij/zij lid is geworden van de 
SP, zaken die jij belangrijk vindt waar de SP zich sterk 
voor moet maken. Die zaken willen we graag horen! 
 
De scholingen vinden elke maand plaats op de tweede 
dinsdag van die maand. Locatie en tijdstip is 
steeds 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 in Tegelen.    
Dit is alvast een vooraankondiging, er volgt binnen-
kort een uitnodiging met nadere informatie. 
Vragen? Vragen! Bel of mail met onze scholingsleider 
Stefan Hugues: 06-52350717 of hugues@home.nl 

Eindelijk een feit: Hart voor Venlo 

Vanaf januari nieuwe scholingsronde 


