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Voorzitter,	

Als	eerste	wil	ik	Jarno	en	zijn	moeder	bedanken	dat	zij	de	opgehaalde	3007	handtekeningen	
tegen	de	sluiting	van	het	zwembad	hebben	aangeboden	aan	het	college	en	de	
gemeenteraad.	De	hoeveelheid	handtekeningen	en	de	vele	mensen	die	zijn	gekomen	
vanavond,	maar	ook	de	vele	mails,	brieven	en	telefoontjes	die	we	allen	kregen	van	bezorgde	
mensen,	laat	zien	hoe	belangrijk	de	onderwerpen	zijn	die	wij	vanavond	hier	bespreken.		

	

Keuzes	maken	

Voorzitter,	

Onze	gemeente	heeft	het	zwaar,	wij	zitten	in	moeilijke	tijden	en	er	moeten	moeilijke	keuzes	
gemaakt	worden.	Onder	andere	omdat	er	jarenlang	verkeerde	keuzes	zijn	gemaakt.	Ook	de	
mensen	die	wij	spreken	op	straat	weten	dat	er	iets	moet	gebeuren,	ook	zij	weten	dat	het	
ergens	pijn	gaat	doen.	Zij	begrijpen	maar	al	te	goed	dat	er	jarenlang	geld	is	uitgegeven	dat	
wij	niet	eens	hadden,	op	aannames	van	eventuele	gelden	die	binnen	zouden	kunnen	komen	
zijn	vaak	gekke	of	veel	te	hoog	gegrepen	luchtkastelen	gefinancierd.		

	

Kazerneterrein	

Zoals	bij	het	kazerneterrein.	Er	lag	een	onrealistisch	plan	waar	wij	nu	gelukkig	vanaf	zijn.	De	
SP	is	vanaf	het	begin	tegen	de	kabelbaan	geweest.	Het	nieuwe	college	heeft	bij	aantreden	
gezegd	dat	er	GEEN	kabelbaan	komt	en	zie;	deze	kabelbaan	komt	er	NIET.	Fijn.	De	
afkoopsom	van	700.000	euro	is	veel	geld	maar	laten	wij	hierbij	onze	zegeningen	tellen.	De	
juridische	kosten	voor	jarenlange	procedures	waren	vele	malen	duurder	geweest	en	
tegelijkertijd	zou	er	dan	nog	steeds	niets	gebeuren	met	het	terrein.	

	

Laten	wij	hieruit	wel	lessen	trekken	want	de	mensen	in	onze	gemeente	waren	het	niet	eens	
met	dit	zoveelste	prestigeproject	dat	nu	van	tafel	is.	Zij	hadden	meteen	al	door	dat	dit	
project	te	hoog	gegrepen	was	voor	Venlo.	Er	was	geen	draagvlak	voor	deze	onrealistische	
luchtkastelen.	Draagvlak	dat	nodig	is	bij	zo	grote	plannen	in	onze	gemeente.	Neem	het	
omstreden	windmolenpark	dat	nu	vanuit	de	provincie	ons	door	de	strot	geduwd	wordt.		

	

De	SP	heeft	vanaf	2008	al	gezegd	dat	wonen	een	goede	invulling	zou	zijn	voor	het	
kazerneterrein.	Het	huidige	college	gaat	aan	de	slag	om	de	bestemming	wonen	te	realiseren.								
Maak	er	dan	wel	een	diversiteit	aan	woningen	van	voor	huur,	koop,	levensloopbestendig,	
starters,	ouderen	en	studenten.	Laten	wij	nu	snel	een	goede	realistische	invulling	geven	aan	
deze	prachtige	locatie.		

En	laten	wij	nu	eens	stoppen	met	meer	te	happen	dan	wij	kunnen	kauwen.	Ambitie	en	visie	
is	goed	maar	de	gemeente	Venlo	is	een	verzameling	van	dorpen,	wijken	en	kernen,	ieder	
met	een	eigen	identiteit.	En	dat	is	nu	juist	de	charme,	dit	moeten	wij	koesteren	en	
omarmen.		



Armoedebeleid	

De	bezuiniging	van	100.000	euro	op	armoedebeleid	in	deze	begroting	is	voor	de	SP	100.000	
euro	te	veel.	Er	worden	meer	dan	300	voedselpakketten	per	week	uitgedeeld	bij	een	
voedselbank	die	eigenlijk	overbodig	hoort	te	zijn.	Kinderen	die	onder	de	armoedegrens	
leven,	16%	laaggeletterdheid.	Hoezo	bezuinigen	op	armoede?	

	

Cultuur	en	sport	

Ook	de	voorgenomen	bezuinigingen	op	sport	en	cultuur	leven	in	onze	gemeente.	Dat	was	de	
afgelopen	weken	duidelijk.	Onze	complimenten	voor	alle	creatieve	protesten.		

Het	Kunstencentrum;	ze	hebben	ervoor	gezorgd	dat	de	hele	gemeente	geel	zag	van	de	
posters	tegen	de	bezuinigingen.	Muziekverenigingen	die	vorige	week	donderdag	hun	geluid	
op	sublieme	wijze	lieten	horen	voor	het	stadhuis	tegen	de	bezuinigingen.		

Complimenten	voor	alle	vrijwilligers	van	het	binnen-	en	buitenbad,	alle	mensen	en	
verenigingen	die	gebruik	maken	van	het	zwembad	in	Blerick,	die	allen	op	pad	zijn	geweest	
om	de	SP-actie	tegen	sluiting	van	het	zwembad	te	steunen;	dank	aan	allen	die	onze	petitie	
getekend	hebben.		

Een	petitie	die	ons	als	gemeenteraad	oproept	om	nu	eens	een	besluit	te	nemen	over	het	
zwembad,	desnoods	een	nieuw	en	dat	als	opdracht	bij	het	college	te	leggen.		

Dank	kortom	aan	de	vele	insprekers	die	de	raad	en	het	college	duidelijk	gemaakt	hebben	
wat	deze	bezuinigingen	betekenen.		

	

Sport	is	de	verbinder	in	onze	maatschappij	en	cultuur	is	de	ziel.		

Het	signaal	vanuit	de	mensen	in	onze	gemeente	is	duidelijk,	het	is	helder	waarover	de	
mensen	zich	zorgen	maken;	armoedebeleid,	sport,	cultuur	en	de	wijken	waarin	ze	wonen.		

	

Financieel	

Vrouwe	Fortuna	was	onze	gemeente	goed	gezind	en	wij	hebben	21,7	miljoen	euro	
ontvangen	uit	de	stroppenpot.	Laat	ik	als	allereerste	de	ambtenaren	bedanken	die	dit	
hebben	bewerkstelligd,	dank	voor	hun	geweldige	inzet!	Ik	hoop	wel	dat	ze	op	vlaai	
getrakteerd	zijn.	Mocht	dit	niet	het	geval	zijn	hoor	ik	dit	graag	want	dan	zal	ik	persoonlijk	
een	vlaai	langsbrengen.	

	

Het	is	niet	te	verkroppen	als	met	deze	meevaller	niet	enkele	bezuinigingen	teruggedraaid	
worden	in	2019.		

De	SP	is	voornemens	samen	met	alle	fracties	een	amendement	in	te	dienen	om	de	pijn	weg	
te	werken.	Hiermee	hebben	wij	dan	ook	voldoende	tijd	en	ruimte	om	goed	na	te	denken	
over	hoe	sport,	cultuur	en	ook	het	armoedebeleid	beter	en	efficiënter	kan.		

	



Zoals	bijvoorbeeld	bij	de	Sporttarieven,	deze	zijn	6	jaar	niet	geïndexeerd.	We	kunnen	nu	de	
stijging	van	de	tarieven	een	jaar	uitstellen	en	hiermee	krijgen	de	sportverenigingen	tijd	om	
hierop	te	anticiperen.	Daarnaast	stelt	de	SP	voor	om	deze	stijging	van	tarieven	
getemporiseerd	door	te	voeren	en	hiervoor	4	of	5	jaar	in	plaats	van	3	jaar	de	tijd	nemen.	Een	
extra	tussenstap(pen)	zodat	de	sportverenigingen	en	hun	leden	de	verhoging	beter	kunnen	
opvangen.	

	

Wij	kunnen	niet	bezuinigen	op	cultuur	en	sport	zonder	een	duidelijke	visie	voor	de	toekomst.	
De	subsidies	moeten	opnieuw	onder	de	loep	genomen	worden.	Waar	gaan	de	subsidies	
heen,	worden	deze	nog	wel	goed	verdeeld?	De	subsidieverordening	van	de	gemeente	is	niet	
meer	aangepast	sinds	2010.		

De	fractie	van	50PLUS	heeft	hiervoor	een	motie	in	voorbereiding	die	gesteund	zal	worden	
door	de	SP.	Laat	ons	samen	aan	de	slag	gaan.	Ik	nodig	dan	ook	alle	partijen	uit	om	mee	te	
denken	om	zo	een	gezamenlijke	visie	te	ontwikkelen.		

	

Zorg	

De	kosten	voor	de	zorg	drukken	op	onze	begroting.	Maar	is	dit	wel	zo,	is	het	niet	dat	wij	als	
gemeente	vanuit	het	Rijk	de	zorg	over	de	schutting	gegooid	hebben	gekregen	zonder	hierbij	
voldoende	budget	te	krijgen?	‘Transitie	zorg’,	zo	is	het	verkocht	maar	een	ordinaire	
bezuiniging	was	het	werkelijk!	Net	als	dat	de	privatisering	ervoor	heeft	gezorgd	dat	de	
zorgkosten	onbetaalbaar	zijn	geworden.	De	mensen	zijn	hiervan	de	dupe.	

Het	door	‘Den	Haag’	opgelegde	beleid	heeft	als	gevolg	dat	onze	ouderen	niet	de	zorg	krijgen	
die	zij	verdienen,	dat	medewerkers	van	de	thuiszorg	meer	bezig	zijn	met	de	verantwoording	
via	formulieren	dan	dat	zij	daadwerkelijk	tijd	kunnen	besteden	aan	hun	cliënten.		

	

Bezuinigingen	op	de	GGZ	met	als	gevolg	dat	er	een	telefoonlijn	voor	verwarde	personen	in	
het	leven	geroepen	moet	worden	omdat	er	niet	voldoende	zorg	meer	is	voor	deze	mensen.		

In	2017	is	83.000	keer	assistentie	verleend	door	politie	bij	meldingen	of	daadwerkelijke	
incidenten	waar	verwarde	personen	hulp	nodig	hadden.	Zaken	die	ook	in	Venlo	spelen.	

	

Onlangs	nog	is	er	iets	haast	ondenkbaars	gebeurd;	enkele	ziekenhuizen	zijn	failliet	gegaan.	
Een	ziekenhuis,	spoedeisende	en	specialistische	zorg	die	gewoon	verdwijnt!?		

Marktwerking	hoort	niet	in	de	zorg,	deze	perverse	prikkel	moet	eruit	gesloopt	worden,	al	
jaren	een	speerpunt	van	de	SP.	Laten	wij	in	onze	gemeente	voorkomen	dat	de	zorg	het	kind	
van	de	rekening	wordt.		

	

Laten	wij	daarom	meer	preventief	inzetten,	zorg	bij	de	bron,	laagdrempelig,	zoals	
bijvoorbeeld	basisschool	Mikado	waar	maatschappelijk	werk	gewoon	aanspreekbaar	is	op	de	
school	zelf	en	er	samenwerking	is	tussen	leraren,	ouders	en	professionals	uit	het	voorliggend	
veld.		



De	terugkeer	van	de	echte	jongerenwerkers	in	elke	wijk	zou	ook	een	goede	preventieve	stap	
zijn.	Graag	verneemt	de	SP	hoe	het	college	en	de	fracties	dit	zien		

	 	 	

Handhaving	

Er	zal	worden	geïnvesteerd	in	meer	handhaving.	De	SP	is	voorstander	om	deze	extra	
capaciteit	ook	juist	in	te	zetten	tegen	huisjesmelkers.	De	overbewoning	en	overlast	zou	
hiermee	steviger	aangepakt	moeten	worden.	Als	men	zich	niet	aan	de	regels	houdt,	
constante	druk	uitoefenen	door	herhaalde	controles.	Wij	kunnen	mensen	niet	onder	
onmenselijke	omstandigheden	laten	wonen.		

Wij	kunnen	niet	accepteren	dat	de	buurt	de	dupe	wordt	van	overlast	en	illegale	
overbewoning.	

	

Net	zo	kan	Handhaving	meer	ingezet	worden	om	hardrijders	aan	te	pakken.	De	SP	voerde	
hiervoor	actie	in	Blerick,	net	buiten	het	centrum.	Prompt	kregen	we	talloze	reacties	van	
mensen	dat	ook	in	vele	andere	wijken	hardrijden	een	probleem	is.		

De	petities	werden	onlangs	aan	de	wethouder	aangeboden,	hierbij	nogmaals	de	oproep	om	
het	hardrijden	steviger	aan	te	pakken	en	zo	de	wegen	en	wijken	veiliger	te	maken	en	de	
overlast	aan	te	pakken.	

	

Verkeer	

Om	even	bij	het	verkeer	te	blijven,	houd	de	druk	erop	voor	wat	betreft	het	aanpakken	van	
de	bottlenecks	op	de	A73	en	A67.		

Maandag	lazen	we	het	bericht	in	de	Duitse	media	dat	het	Duitse	Verkeersministerie	het	
dubbelspoor	tussen	Kaldenkirchen	en	Dülken	gaat	opnemen	in	de	verkeersplannen.	Dit	
maakt	de	snelle	verbinding	tussen	Randstad-Eindhoven-Venlo	richting	Düsseldorf	en	verder	
weer	een	stap	dichterbij.	Goed	nieuws.		

Tegelijkertijd	blijven	wij	aandacht	vragen	voor	de	Maaslijn	(drukte,	dubbelspoor,	
elektrificeren,	nieuwe	stations	zoals	in	Belfeld)	maar	ook	kansen	die	er	liggen	voor	een	snelle	
noord-zuid	verbinding	die	Venlo	nog	steviger	op	de	kaart	kan	zetten	als	knooppunt	van	
bijvoorbeeld	logistiek,	economie	en	onderwijs.	

Werk	

Werken	is	een	belangrijke	basis	om	mensen	deel	te	laten	nemen	aan	de	samenleving.	We	
zien	dat	er	nog	teveel		mensen	aan	de	kant	staan.	Arbeid	is	ons	kapitaal.	Beleid	moet	gericht	
zijn	op	een	duurzaam	vooruitzicht	op	betaald	werk	met	perspectief.		

We	kijken	met	argusogen	naar	hoe	de	omvorming	van	de	WAA	en	ook	KanDoen	gestalte	
gaat	krijgen.		

Maar	ook	als	gemeente	moet	men	erop	toezien	dat	werknemers	die	aan	het	werk	zijn	via	
een	social	return	regeling,	loon	naar	werk	krijgen	in	goede	werkomstandigheden.	In	het	
verleden	was	er	bij	enkele	bedrijven	al	sprake	van	social	return	maar	na	enkele	maanden	



waren	de	arbeidscontracten	al	opgezegd	en	was	men	niet	verplicht	opnieuw	personeel	via	
social	return	in	dienst	te	nemen.		

Hier	moeten	harde	afspraken	over	worden	gemaakt	die	nageleefd	dienen	te	worden.		

	

Wij	zien	mensen	die	afhaken	omdat	ze	geen	hoop	meer	hebben	op	een	baan,	bijvoorbeeld	
omdat	ze	niet	over	de	juiste	diploma’s	beschikken	of	nog	erger,	als	te	oud	of	te	duur	worden	
gezien	terwijl	werkgevers	juist	blij	zouden	moeten	zijn	met	de	bak	aan	ervaring	en	kennis	die	
binnengehaald	zou	kunnen	worden.	Aandacht	hiervoor	blijft	noodzakelijk.	In	de	monitor	
Aanvalsplan	Venlo	Werkt	lezen	we	dat	het	de	aandacht	heeft	maar	wat	de	SP	betreft	mag	er	
een	tandje	bij.		

	

Het	contact	tussen	gemeente	en	inwoners	moet	niet	van	bovenaf,	dit	blijft	een	belangrijk	
aandachtspunt.	Communicatie	blijft	een	speerpunt,	goed	om	te	zien	dat	dit	college	dat	
oppakt.	Zijn	we	er	al?	Nee,	er	blijft	genoeg	om	te	verbeteren.	Maar	we	zien	een	breuk	met	
het	verleden	met	de	Wijkentour	en	de	aangekondigde	samenlevingsagenda,	Buurt	Bestuurt	
en	de	Buurtcafés.	Dit	college	luistert	meer	dan	ooit	naar	de	mensen	en	samen	met	hen	
wordt	er	gekeken	wat	nodig	is.	Houd	dat	vast.		

	

Goed	nieuws	is	de	1,5	miljoen	euro	vanuit	de	arbeidsmarktregio’s	en	provincie	die	het	
college	heeft	binnen	gehaald.	Hiermee	kan	dan	ook	gekeken	worden	naar	het	beter	in	beeld	
brengen	van	competenties	van	werkzoekenden	en	het	passend	plaatsen	op	vacatures.	We	
zijn	benieuwd	wat	dit	gaat	opleveren.	

		

Betrek	wel	ook	het	MKB	bij	het	plaatsen	van	mensen,	dit	is	tenslotte	de	grootste	werkgever	
van	Venlo.	Het	MKB	heeft	moeilijke	jaren	achter	de	rug	maar	schreeuwt	nu	om	personeel.		

Vanuit	de	gemeente	moeten	wij	onze	lokale	ondernemers	steunen,	pak	leegstanden	van	
winkelpanden	aan,	sneller	verlenen	van	vergunningen	en	help	ondernemers	bij	het	vinden	
van	personeel.		

Waardeer	ondernemers	en	culturele	ondernemers	in	onze	gemeente.	Ga	met	hen	in	
gesprek,	kijk	samen	naar	haalbare	oplossingen.	Wij	vernemen	graag	van	het	college	hoe	dit	
aan	te	pakken.	

	

Zwembad	

Ten	slotte,	ons	zwembad!	Wij	hebben	allen	kunnen	lezen	dat	de	Wisselslag	sterk	verouderd	
is.	Wij	hebben	vernomen	dat	de	warmte-installatie	op	elke	moment	kan	uitvallen,	geen	
dramatisch	verhaal	maar	feiten.		

Maar	een	gemeente	met	meer	dan	100.000	inwoners	zonder	zwembad,	dat	kan	niet!		

Hier	kan	de	SP	niet	mee	leven	en	er	moest	dan	ook	actie	ondernomen	worden.	3007	
Handtekeningen	is	het	resultaat	van	deze	breed	gedragen	actie.	



	

De	SP	vraagt	vanaf	2010	al	aandacht	voor	het	zwembad,	al	in	2012	heeft	de	SP	via	een	
aangenomen	amendement	het	college	opgeroepen	om	met	scenario’s	te	komen	voor	een	
nieuw	zwembad.	Er	kwam	van	alles	langs	in	de	tussentijd;	de	Floriade,	het	kazerneterrein,	
vele	jaren	verder	maar	er	is	nog	geen	nieuw	zwembad	maar	met	het	zicht	daarop	werd	wel	
het	groot	onderhoud	weggehaald	wat	ervoor	zorgt	dat	de	Wisselslag	nu	verkeert	in	de	staat	
zoals	die	nu	is.		

	

In	2012	deed	het	college	al	toezeggingen	op	moties	en	amendementen.	Nu	6	jaar	later	zit	er	
niets	meer	in	de	schatkist	om	een	nieuw	zwembad	te	realiseren.	Maar	waar	moeten	onze	
kinderen	tegen	betaalbare	prijzen	leren	zwemmen,	waar	moeten	de	7	gezonde	verenigingen	
heen	zoals	Mosa,	Reddingsbrigade	en	Watervrienden	die	gebruik	maken	van	het	zwembad?	
Verenigingen	die	in	het	kader	van	wederkerigheid	veel	voor	onze	samenleving	doen,	
ouderen	zwemmen,	zwemmen	voor	gehandicapten!	

	

De	SP	zal	het	college	houden	aan	de	toezegging	uit	2012	om	het	zwembad	open	te	houden	
totdat	er	een	nieuw	zwembad	geopend	is.	Tevens	dient	de	SP	met	steun	van	de	coalitie	een	
motie	in	voor	een	zwembad	in	de	gemeente	Venlo.	En	ik	roep	ook	de	oppositie	op	deze	
motie	te	steunen.	

	

Voorzitter,	Hierbij	dien	ik	deze	motie	in.	Het	dictum	luidt:	

Verzoekt	het	college:	

• te	onderzoeken	op	welke	wijze	een	zwembad	voor	Venlo/Blerick	behouden	dan	wel	
gerealiseerd	kan	worden;	

• deze	onderzoeksopdracht	in	een	breed	spectrum	te	bezien.	En	derhalve	geen	
oplossingsrichtingen	bij	voorbaat	uit	te	sluiten;	

• hierbij	alle	denkbare	partners	te	betrekken;	
• de	raad	te	rapporteren	voor	de	behandeling	van	de	kadernota	in	voorjaar	2019.	

	

Tot	zover,	voorzitter.	Dank	u	wel.	

	

	

	

	

Angelique	Weingarten	namens	de	SP-fractie	in	Venlo.		

Woensdag	7	november	2018	(het	gesproken	woord	geldt)		



	

 
 

GEMEENTERAAD 

Motie 
 
 

Onderwerp: Opdracht onderzoek mogelijkheden zwembad de Wisselslag 

 

 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 7 november 2018 

 

 
overwegende dat 

• de afgelopen jaren er diverse discussies zijn geweest over de toekomst van een 
zwembad in de (regio) Venlo; 

• er in 2012 door deze Raad een opdracht is gegeven aan het college (motie) om te 
zorgen voor nieuwbouw vóór sluiting van het huidige bad de Wisselslag 
 

Constaterende dat 
• er veel draagvlak onder de bevolking is voor behouden dan wel realiseren van een 

zwembad in Venlo of Blerick; 
• het huidige binnenbad de Wisselslag qua onderhoudskosten en installaties tegen 

het einde van haar levensduur aan loopt 
• bij sluiten van het zwembad meerdere verenigingen worden gedupeerd. 

 
Verzoekt het college 

• te onderzoeken op welke wijze een zwembad voor Venlo/Blerick behouden dan 
wel gerealiseerd kan worden; 

• deze onderzoeksopdracht in een breed spectrum te bezien. En derhalve geen 
oplossingsrichtingen bij voorbaat uit te sluiten; 

• hierbij alle denkbare partners te betrekken; 
• de raad te rapporteren voor de behandeling van de kadernota in voorjaar 2019. 

 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

	

	

	


