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Voorzitter, 

Laat ik beginnen met de situatie in onze wijken. De onrust komt niet uit de lucht vallen. Alle 
partijen hier in deze raad roepen al jaren dat er meer aandacht moet zijn voor Blerick. Maar het 
is niet alleen Vastenavondkamp, het is ook Venlo-Zuid en -Oost, Tegelen, Op de Heide, het is 
ook Vossener en Klinkenberg en noem ze maar allemaal op.  Maar wat voor resultaat hebben 
we nu geboekt?  
Wij hoeven geen twee A4’tjes wat het college allemaal heeft gedaan, dat heeft in de 
Vastenavondkamp of de Gasthuisstraat, Antoniuslaan of de Tegelseweg echt niet geholpen.  
Het effect is, wat wij de afgelopen week hebben gezien; dat er in een wijk maar weinig nodig is 
om de vlam in de pan te laten slaan.  
 
 

Situatie in de wijken 
De analyse die daarop gemaakt moet worden zal door iedere partij via zijn eigen politieke lijn 
doen, maar de onze is dat de buurt de schaal is waarop men naar de hele gemeente kijkt, de 
schaal is wat het welbevinden van onze inwoners is, hoe het er werkelijk voor staat, welke 
kansen er liggen, welke aandachtspunten er moeten worden opgepakt.  
En nu echt.  
Kijk naar spreidingsbeleid bij het toewijzen van woningen, kijk naar het aanbieden van 
opleidingen en scholing om mensen vooruit te helpen, kijk naar problemen die er spelen of waar 
mensen mee kampen en los die op.  
Samen met de buurt en de wijkbewoners. Zij maken hun wijk tot wat ze is, zij zijn de ogen en 
oren en weten wat er werkelijk speelt.  
 
 

Wijken: Hoe dan? 

Maak initiatieven mogelijk die de buurt beter maken, kijk naar het Zilvermeertje. Ondersteun 
goede ideeën, maak er werk van maar ben niet te nadrukkelijk aanwezig.  
Praktiseer wat u preekt: uw motto “loslaten in vertrouwen” betekent niet dat er een 
bureaucratisch proces blijft bestaan waarin het bijvoorbeeld 2 jaar duurt voordat een 
buurtinitiatief voor een speeltuintje op een braakliggend stuk grond eindelijk gerealiseerd kan 
worden.  
Kijk naar de processen die beter, makkelijker en sneller kunnen. De overheid is er voor de 
mensen, die mensen kijken nu argwanend en zonder te veel verwachtingen naar de gemeente, 
win het vertrouwen terug.  
Niet met een “week van respect”, over verkeerde timing gesproken…  
 
Door alleen plannen te bedenken en er geld tegenaan te klappen is het probleem niet opgelost. 
Geld gaat in een wijk als Vastenavondkamp het verschil niet maken. Je kan wel ‘zes miljoen’ 
aan de verkeerde dingen uitgeven en dan nog los je er niks mee op.  
 
Betrek ook de jeugd, laat ze zelf met ideeën komen en maak die mogelijk, maak ze eigenaar 
van iets, dan koesteren ze dat tot in lengte van dagen.  
Zie Venlo-Noord met de ‘vernielmeter’; als je iets vernielt dan gaat er minder geld naar andere 
dingen. Dat maakt het inzichtelijk en zorgt voor minder vandalisme en rotzooi in de buurt plus 
dat mensen elkaar gaan aanspreken op hun gedrag. Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt dan 
voor een optimale sociale cohesie. 
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Wijken: Resultaten 

Er wordt veel gepraat over al dan niet falende megaprojecten, neem Floriade en Q4, en net zo 
veel gesproken over een wijkaanpak. Maar geconcludeerd kan worden dat we onze eigen 
buurten niet op orde hebben. Ja, sommige wijken en dorpen worden geholpen met vaak al lang 
gekoesterde wensen maar net zo blijven andere noodzakelijke aanpassingen nog steeds 
liggen.  
De coalitie kwam zelfs met een aparte wethouder voor kleine kernen en wijken. Wat is daar de 
meerwaarde van gebleken, wat is de recette van de derdegeldstromen en zijn daar alle ‘PM-
posten’ uit het coalitieakkoord nu na vier jaar mee gedekt?  
 
Maar belangrijker: Hoe zorgen we dat de wijken verbeterd worden?  
Hoe zorgen we dat onze jongeren niet in de verleiding komen van het snelle geld en het 
criminele circuit? Het begint met perspectief bieden. 
 
 

Wijken: Toezicht 

De politie is een van de vele sectoren die kampt met een veel te hoge werkdruk. We vragen al 
jaren om meer wijkagenten die maximaal in hun wijk zichtbaar en aanspreekbaar zijn.  
Hoe vertaal je de stevige politie-inzet nu naar de langere termijn? Hoe lang kunnen we 
profiteren van de extra agenten? Hoe zorgen we dat het gevoel van veiligheid weer terugkomt 
en blijft? 
Gaat Venlo nu meedoen aan het experiment met legale gemeentelijke wietteelt? 
 
Hoe pakken we de raddraaiers op de lange termijn aan? Zijn we wel voldoende voorzien in het 
aantal straatcoaches en jongerenwerkers om de hele gemeente te bestrijken? Met de huidige 
aantallen zeker niet. Risico is dat we signalen niet oppikken, groepen minder goed in beeld 
hebben en daar te weinig op kunnen inspelen.  
 
De roep om uitbreiding van die professionals is steeds verwoordt tot een geldkwestie. Ook in 
deze begroting lezen we geen uitbreiding. Mogen we dan verwachten dat straatcoaches en 
jongerenwerk hun werk optimaal kunnen doen?  
Hoe ziet het College dit en kan ze onderzoeken hoe de capaciteit te vergroten?  
 
 

Wijken: Handhaving 

Pak de uitzendbureaus aan die de arbeidsmigranten uitbuiten en met velen bijeen in onze flats 
stoppen, we weten om welke woningen het gaat, neem de Geresstraat, maar Handhaving komt 
niet toe aan inspecteren en het continue aanpakken van die malafide zaken.  
 
Niets tegen de arbeidsmigranten maar om met te veel man dan toegestaan in een flatje te 
bivakkeren, tientallen nationaliteiten in het gebouw, dan snap ik best dat men liever buiten 
samen klit en plezier maakt.  
Dat de rest van de buurt daar last van heeft en een onveilig gevoel krijgt, dat de buurt 
verloedert, zal die vaak tijdelijke bewoners weinig deren.  
Want, cru gezegd, ze wonen er enkel voor het werk en de loonstrook.  
Ze voelen weinig verbondenheid en daar ligt een uitdaging om die wel te creëren, om mensen 
bij elkaar te brengen, vooroordelen wegnemen en samen verantwoordelijkheid nemen voor het 
welzijn van de buurt.  
Gemakkelijk gezegd maar wel een uitdaging om aan te gaan.  
 
We willen dan ook een onderzoek en voor januari weten wat het college gaat doen rondom het 
aanpakken van uitbuiting, misstanden, over-bewoning en de overlast die daarmee gepaard 
gaat. En welke mogelijkheden u ziet om mensen bijeen te brengen.  



Pagina	3	van	6	

	

 
Dit is in lijn met de toezegging die de burgemeester in de oordeelsvorming deed maar laat maar 
eens zien hoe de verschillende diensten samen kunnen werken om o.a. uitbuiting en overlast 
tegen te gaan.  
Daarmee bestrijdt je ook de mensenhandel, daarbij bestrijd je ook de missstanden in de flats en 
dat er gechargeerd 35 man op hetzelfde adres wonen. De overlast van kamerbewoning die uit 
de klauwen loopt.  
 
Nog meer voorbeelden nodig? Ik denk dat ik duidelijk ben. U krijgt van ons nu de opdracht, ga 
het onderzoeken. Kunnen we dat onderzoek tegemoetzien of is daar een motie voor nodig? 
 
 

Begroting inhoudelijk 
Voorzitter, nu heb ik de meeste spreektijd besteed aan de wijkaanpak en alles wat daarmee 
samenhangt. Niet vreemd gezien de incidenten en de commotie, de onrust, de angst die er 
leeft.  
Maar laten we ook niet vergeten dat er heel veel mooie zaken gebeuren in Venlo. Venlo is een 
pracht van een evenementenstad.  
 
We zien steeds meer bedrijven landen op de Trade Ports.  De economie draait daar goed. Maar 
dat zouden we nog weleens vergeten als we kijken naar het gigantische tekort wat eerder dit 
jaar op het sociaal domein aan het licht kwam.  
Dat was een flinke klap. We waren verrast door de omvang van dat tekort maar zoals eerder 
gesteld moeten ook hierbij de hand in eigen boezem steken, in de spiegel kijken daar waar wij 
als gemeenteraad steken hebben laten vallen in onze controle. 
 
Dan de begroting inhoudelijk. Er is mogelijk een tekort van krap 8 miljoen euro. Of hoger. 
Of lager. Feitelijk weten we in december pas waar we staan. Zo’n 80% van de begroting ligt 
vast maar 20% (vooral binnen sociaal domein) is een vraagteken. Daarover is pas in december 
duidelijkheid. Waar je nu mee gaat instemmen kan zomaar in december weer in ander daglicht 
staan.  
En dat allemaal omdat Venlo haar processen rondom met name jeugdzorg niet op orde had. 
Om die reden is het lastig om zaken nu aan te pakken. Waar we voor moeten waken is een 
gedegen dekking voor het terugdringen van bezuinigingen. 
 
 

Behandeling begroting 

Het enige wat je in dit debat kunt doen is vragen om onderzoek, naar mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Want volgende maand kan het plaatje er heel anders uitzien. Dat maakt dit 
debat er niet makkelijker op.  
Neemt niet weg dat we het over alles kunnen hebben. De SP wil graag dat er investeringen 
worden gedaan maar ook willen we enkele bezuinigingen terugdraaien zoals die op het extra 
potje voor armoedebeleid, bevriezen van subsidies, de inflatiecorrectie, sportbeheer.  
 
Maar ook hoe de aanbeveling uit de diverse onderzoeksrapporten uitgevoerd kunnen worden in 
de organisatie en daarmee ook het versterken van bijvoorbeeld de griffie en het archiefbeheer. 
 
Nu moties en amendementen indienen is prima, en we willen er graag over meedenken, maar 
laten we wel beseffen dat die misschien maar een korte houdbaarheid hebben.  
Op die manier kijken we dan ook tegen de voorstellen aan, laat ze richtinggevend zijn zonder nu 
al een zware last op de werkelijke begroting te leggen en onszelf mogelijk in de vingers te 
snijden wanneer nu geopperde dekkingen volgende maand ineens niet meer realistisch zijn.  
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Winkelcentra 
Een meer levendige binnenstad en winkelcentra is een steeds terugkomende wens. Met de BIZ 
en centrummanagers, VenloPartners en ondernemerscollectieven gebeurt er al veel. Hoe 
kunnen we nog meer meters maken?  
 
Een bijvoorbeeld is het verdichten van het detailhandelswinkelgebied om de leegstand terug te 
dringen.  
Het idee van wonen boven winkels kwam hier laatst weer eens ter sprake. In overleg met 
pandeigenaren kan bezien worden of het deze keer wel een kans van slagen heeft om ook 
daarmee de centra levendiger te maken, ook na sluitingstijd van de winkels.  
 
Maar net zo kan het een oplossing zijn voor het huisvesten van studenten, alleenstaanden en 
jongeren vanaf 18 jaar die nog steeds zeer moeizaam tot niet aan een eigen huurwoning 
kunnen komen.  
Graag vernemen we van het college wat ze hierin gaat betekenen. 
 
 

Cultuur 
Als SP hebben we het al vaker gezegd hier; wil je je al stad op positieve wijze afficheren en 
onder meer studenten en hoogopgeleiden hier naartoe trekken, dan moet je blijvend iets doen 
aan je culturele aanbod.  
 
Cultuur versterkt de stad en verrijkt de mens. Venlo is gebouwd op cultuur, we kunnen niet 
zonder.  
Overal is cultuur.  
Cultuur is niet alleen dat schilderij aan de muur of het museum waar we al zo vaak over 
gediscussieerd hebben. Cultuur is zo breed; het gaat van de vasteloavend tot de bibliotheek, 
van kunstuitingen tot aan de schutterij en het rijke verenigingsleven, van het filmhuis tot onze 
streekmuziek en het dialect dat we bezigen, tot aan het Verhaal van Venlo.  
 
De voorgestelde bezuinigingen op de inflatiecorrectie en op kunst in de openbare ruimte, is een 
vreemde.  
Zeker wanneer je bedenkt dat de Raad in februari nog breed gesteunde motie voor murals, 
muurschilderingen, dan niet uitgevoerd wordt. En mogelijk daarmee nog enkele van uw moties.  
 
Die bezuiniging is ook vreemd wanneer een culturele instelling als de Maaspoort een ton extra 
krijgt. Dat roept toch enige verbazing op.  
Alsof er niet meer subsidiënten zijn waar het water aan de lippen staat. Waarom de ene wel en 
de andere niet?  
Een terechte vraag.  
Zeker als we dan lezen dat de Maaspoort 3 leaseauto’s heeft. Waarom moet dat en kan dat 
geld niet handiger besteed worden?  
 
Het zijn geen enorme bedragen maar het mag best een beetje slimmer. Ik denk dat er nog 
weleens goed gekeken kan worden hoe de Maaspoort met haar gelden omgaat, los van het feit 
dat er flink is gesneden in het personeelsbestand en afbreuk aan de programmering 
onwenselijk is.  
 
Tegelijkertijd vragen de Omroep en Grenswerk ook om financiële verlichting. Het zou beter zijn 
dat we kijken hoe die laatste twee maar ook de Maaspoort structureel financieel gedekt kunnen 
zijn, hoe te voorkomen dat men steeds weer komt aankloppen voor geld, en ze alle drie de 
hoogste kwaliteit kunnen blijven bieden. 
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Duurzaamheid en acquisitie 
Politiek is keuzes maken, dan maar minder geld besteden aan C2C of aan acquisitie. Zeker nu 
de provincie gisteren meldde 100 miljoen euro te willen investeren in erfpachtconstructies voor 
bedrijfsgronden. Wetende dat diezelfde Provincie een grote regierol heeft op terreinen waar we 
nog graag ontwikkelingen willen zien zoals GreenPark en Greenport.  
Neem de kans die de provincie biedt aan, laat het Ontwikkelbedrijf Greenport haar ding doen, 
en bespaar daarmee op je eigen kosten. Dat geeft meteen lucht in onze begroting en een 
dekkingsvoorstel om bijv. bepaalde bezuinigingen te verzachten. 
 
Het C2C-jaar is afgesloten en we vernemen graag wat dat heeft opgeleverd. Laten we de 
opbrengst en inzet niet weggooien zoals voorheen met andere projecten die afgesloten werden 
(onlangs werd het Jaar van de Smaak als voorbeeld genoemd) maar doortrekken en dan vooral 
inzetten op de circulaire economie en duurzaamheidsmogelijkheden.  
 
De SP heeft samen met andere partijen al vaker gepleit om gebouwen zoveel mogelijk te 
voorzien van zonnecellen. We zien hier te weinig van terug. De Trade Ports staan vol met 
blokkendozen met lege daken. Daar ligt een energiekans. Ga met de bedrijven het gesprek aan. 
De investering verdient zichzelf terug wanneer die panden grotendeels zelfvoorzienend worden. 
 
Steeds meer mensen weten de subsidiemogelijkheden voor isolatie en verduurzaming van hun 
woning te vinden, en ook de corporaties doen stevig mee.  
Maar veel mensen ook nog niet, vaak omdat ze het te veel gedoe vinden of denken dat het veel 
geld kost en te weinig oplevert. Daar ligt een kans om meer mensen bewust te maken, wijs ze 
meer en vaker op bijvoorbeeld de vele subsidieregelingen die er zijn.  
 
Tegelijkertijd lezen we dat de regionale energietransitie niet van de grond komt.  
En een andere opgave is de verwijdering van asbestdaken die per 2024 wettelijk verboden zijn. 
Daar ligt ook een flinke opgave, zeker bij particulieren. Willen we er zeker van zijn dat die daken 
op een goede manier verwijderd worden, dan zullen we ook als gemeente aan de bak moeten. 
Ga met provincie en Rijk in overleg welke mogelijkheden gemeenten hiervoor hebben. 
 
 

Armoedebeleid 
Dan voorzitter, waar de SP elk jaar weer op terugkomt: kinderen in armoede en 
armoedebestrijding.  
Het is beschamend dat er in een rijk land als Nederland, maar zeker in Venlo 3500 tot 4000 
kinderen in armoede moeten opgroeien; vaak zonder ontbijt naar school gaan, geen geld voor 
nieuwe kleding, cadeaus en schoolreisjes.  
Ouders, alleenstaand, werkzoekend of werkend, soms met 2 of 3 pulpbaantjes, moeten 
sappelen om het gerooid te krijgen. Daarnaast is 16% van onze bevolking laaggeletterd. Dit is 
hoger dan het landelijk gemiddelde; laten we dat aanpakken. 
 
De inwoners van Venlo zijn ons kapitaal, ons geluk, onze verzekering en onze toekomst. Voor 
kinderen wenst iedere ouder een betere toekomst en mogelijkheden dan men zelf heeft gehad. 
Daar ligt een zware hypotheek voor ons allen.  
Gezinnen die nu met financiële problemen kampen en zich constant zorgen maken, verwachten 
andere dingen van ons dan gesteggel over het kazerneterrein, om maar iets te noemen.  
 
Hoe is het mogelijk dat we zoveel energie stoppen in armoedebestrijding en er in het afgelopen 
decennia niet minder kinderen in armoede opgroeiden? Waarom zijn we niet in staat om de 
armoede werkelijk aan te pakken in plaats van te bestrijden en pleisters te plakken? En hoe 
denkt dit college de armoededoelstellingen te kunnen bereiken wanneer ze de extra 4 ton 
bezuinigt op het armoedebeleid?  
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Belangrijker is de vraag of we onze inwoners een plezier doen met die bezuinigingen of dat we 
hen in de steek laten en er nog meer mensen, kinderen, met armoede geconfronteerd worden? 
Elk voorstel om die onzinnige bezuiniging te keren kan op onze steun rekenen.  
 
Nog beter is het om een investering te maken om meer aan het armoedebeleid te gaan doen. 
Als dat deze week niet lukt dan in december. 
 
 

Ten slotte 
U hoort, de SP heeft zo haar wensen en komt met voorstellen die niet per se geld hoeven te 
kosten of een aanslag op de begroting zijn. Slim kijken naar mogelijkheden doet al veel.  
Maar kijk ook intern welke gelden er zoal nog op de plank liggen, welke reserveringen nog 
nodig zijn en gebruik dat geld of stop het in de uitgedunde reserves of het 
weerstandsvermogen. 
 
Nogmaals, we kunnen op dit moment geen realistische dekkingen geven omdat we niet weten 
wat het eindresultaat zal zijn bij het sociaal domein.  
Dat we dat pas volgende maand weten, het zij zo, maar de vanavond aangedragen voorstellen 
kunnen wel al als zodanig onderzocht worden en/of verwerkt worden in de begroting zodat er in 
december wel zekerheid rondom de cijfers is en er dus dekking voor gevonden kan worden.  
Of niet, en dan dienen we het opnieuw in deze gemeenteraad te bespreken wat dan wel kan of 
hoe het anders moet.  
 
Voor wat betreft de moties en amendementen, hebben we goede voorstellen gehoord maar die 
willen we eerst goed bestuderen en in de fractie bespreken. Ook horen we graag de reactie van 
het College op die voorstellen voordat we een definitief standpunt innemen. 
 
 
 
 
 

Alexander Vervoort, raadslid 
SP-gemeenteraadsfractie in Venlo 

 

Venlo, 08 november 2017 
 

(Het gesproken woord geldt.)  
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