
Financieel resultaat sociaal domein 
Extra besluitvormende raadsvergadering, stadhuis Venlo, woensdag 24 mei 2017 

Inbreng fractie SP door fractievoorzitter Ton Heerschop 

 

 

Voorzitter, 

De afgelopen dagen heb ik veel mensen gesproken. Het beeld wat de 

gemiddelde Venlonaar heeft van haar stadsbestuur is niet fraai. Na het 

gerommel in Q4, de problemen rondom het parkeren, nu weer een tekort op 

het sociaal domein, in de zorg, dan is de vraag: hoe kon dit gebeuren en wie 

neemt hier verantwoordelijkheid?  

De centrale vraag is; kunnen degenen die verantwoordelijkheid dragen voor 

het bestuur van onze gemeente die verantwoordelijkheid nog wel aan? 

 

Duidelijk is inmiddels wel geworden dat het College niet de controle heeft over 

de ambtelijke organisatie. Maar heel graag verwijst ze in haar informatie naar 

de gemeenteraad naar problemen binnen de eigen organisatie. Zo ook weer bij 

de problemen van enorme tekorten die nu zijn ontstaan. Het College heeft 

bewezen geen vermogen te hebben om te doorgronden waar er iets 

structureel mis is.  

De oorzaak daarvan kan alleen liggen in het feit dat zij of in het geheel niet in 

staat is leiding te geven aan de gemeentelijke organisatie. Of zij is niet in staat 

af te dwingen om op de juiste momenten de juiste informatie te krijgen uit die 

ambtelijke organisatie.  

 

Er is de afgelopen dagen ook naar de gemeenteraad gewezen. Wat de SP 

betreft volkomen terecht want het is deze raad die is aangesteld als 

volksvertegenwoordiger en controleur van het College. Maar tal van keren zijn 

er vragen gesteld over de voortgang binnen het sociaal domein. Tal van keren 

adresseerden raadsleden de controle door het College op de ambtelijke 

organisatie. En iedere keer kwam de reactie van het College dat het wel 

meeviel.  

‘Het komt allemaal wel goed’, was het signaal. ‘We zijn een lerende 

organisatie’, hoorden we vaak. En een belangrijk deel van de gemeenteraad 

nam daar genoegen mee.  



 

Als raadsleden echt doorprikken op dossiers dan hoort men al snel het geluid 

dat het niet binnen de bestuurlijke verhoudingen van Venlo past om stevige 

kritiek te uiten. Gelukkig trekt mijn partij, de SP, en een aantal anderen zich 

daar weinig van aan.  

Maar we mogen ons afvragen in hoeverre dit College zichzelf gecontroleerd 

voelt als zij weet dat een coalitie toch wel weer de gelederen sluit? In die zin is 

de vraag aan de orde in hoeverre de politieke moraal van de gemeenteraad 

niet een bijdrage heeft geleverd aan het niet onder controle zijn op dit en 

binnen diverse andere dossiers. 

 

Ik kom er niet omheen om in dit kader ook een reactie te geven op de reflectie 

op de organisatie die de gemeentesecretaris afgelopen week deelde met de 

gemeenteraad en de media. Je zult maar ambtenaar zijn bij de gemeente Venlo 

en dit lezen!  

Met welk idee vroeg het College de gemeentesecretaris om zijn reflectie te 

schrijven? Met het idee om hen vrij te pleiten, dat is gezien de inhoud duidelijk 

niet gelukt. Met het idee dat als het een verhaal zou worden zoals het nu is 

geworden, de gemeentesecretaris geslachtofferd zou worden? Of maakte het 

College dit alles niet uit en was ieder rookgordijn, en dus ook dit, wat de 

aandacht van de inhoud afleidt acceptabel?  

Als dat zo is dan is de reactie van de SP vrij helder. Hou toch op met die onzin is 

dan onze reactie.  

Probeer ons geen zand in de ogen te strooien. Hier in deze raad is slechts het 

College verantwoording verschuldigd aan de volksvertegenwoordiging. Geen 

ambtenaar, geen gemeentesecretaris, enkel en alleen het College.  

 

De SP gaat zich in deze niet verliezen in de details die van de werkelijke vraag 

weggaan. De werkelijke vraag is waarom u als College er weer zo’n puinhoop 

van heeft gemaakt. Een puinhoop die waarschijnlijk ook nog door een volgende 

gemeenteraad en volgend College moet worden opgeruimd.  

 

Voorzitter, politiek gezien is het een optelsom. Na diverse problematische 

dossiers is dit miljoenentekort voor de SP de druppel.  



Het kan niet zo zijn dat dit College opnieuw wegkomt met excuses en aangeven 

dat er weer eens lering is getrokken. Politiek gezien moeten de gevolgen 

worden gedragen en verantwoordelijkheden worden genomen.  

De SP hoopt dat dit inzicht bij de diverse Collegeleden aanwezig is en die 

conclusie door henzelf wordt getrokken.  

Een andere uitkomst is na dossiers als Q4, parkeren, Mikwe, Villa Flora, 

Kazerneterrein, VVV, Floriade en nu het sociaal domein niet mogelijk.  

 

Tot zover in eerste termijn. 

 

 

 

Gemeenteraadsfractie SP in Venlo 

Fractievoorzitter Ton Heerschop 

(Het gesproken woord geldt) 
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