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Betoog SP-fractievoorzitter Ton Heerschop bij de 
besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Venlo 
over de kadernota 2018 (RV 2017-27), stadhuis 28 juni 2017. 

 
 
 
Voorzitter, 
 
Over de jaarstukken is eigenlijk al veel gesproken. Zeker toen het over de jeugdzorg 
ging de afgelopen maanden. En tot aan deze week wist de raad niet waar het lek zit. 
En de SP heeft serieuze twijfels of we dat lek nu wel boven hebben. Kortom, een 
serieus tekort met enorme impact voor onze samenleving. Of het nu gaat om de 
onzekerheid ten aanzien van de zorg of dat het gaat om effecten die verdere 
bezuinigingen zullen veroorzaken. Mensen maken zich zorgen en verwijten terecht 
de politiek dat zij er een zooitje van heeft gemaakt. 
 
 

Initiatieven 
 

Dan komen we vanzelf bij de vraag: hoe moet het dan beter? We hebben een 
kadernota liggen voor uiteindelijk een begroting waarover in maart een nieuw 
samengestelde raad met een nieuw college weer ingrepen in zal doen. Op zich is dat 
niet nieuw. Sterker, het is de kern van ons democratisch proces. Maar gelijk moeten 
we vaststellen dat niet te overzien is waar gelden vandaan moeten komen om de 
problemen van de tekorten op te lossen. Er is inmiddels wel enige richting gegeven. 
Maar de financiële toekomst blijft onzeker. En dat maakt nieuwe initiatieven ook 
onzeker. Het vraagt volgens de SP van de raad ook terughoudendheid als het gaat 
om nieuwe initiatieven. Immers, zonder dekking is ieder voorstel op los zand 
gebaseerd.  
 
 

Crisis oplossen 
 

De klap waarmee het college anderhalve maand geleden uit elkaar viel was stevig. 
PvdA-wethouder Tax trok snel haar conclusie en daarmee was het opstappen van 
VVD-wethouder van den Beucken onvermijdelijk. En ik heb toen niet voor niets 
aangehaald dat het CDA daarmee goed weg kwam. Maar de vraag is welke richting 
wil dit college nu nemen? De beleidsagenda is zo goed als klaar en de hoogste 
prioriteit zou moeten liggen bij het op orde brengen van de organisatie en de 
financiën. De overtuiging van de SP is dat die financiën niet alleen binnen het sociaal 
domein te bereiken is. En inmiddels ligt er een raadsinformatiebrief die dat ook lijkt te 
onderkennen. Klopt die aanname van de SP dat ook het college inziet dat de 
oplossing niet alleen vanuit het sociaal domein kan komen? 
 
 

Kabelbaan, Q4 en communicatie 
 

Zoals gezegd voorzitter, de beleidsagenda is goeddeels afgerond en wat de SP 
betreft is het prima dat er vier wethouders tot de volgende verkiezingen de rit uit te 
zitten.  
En waar staan we anno 2017?  
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We hebben discussie gevoerd over een kabelbaan over de Maas. Een discussie over 
een oeververbinding waarvan de SP het vermoeden heeft dat ze technisch gezien 
niet uitvoerbaar is en economisch onhaalbaar. Leuke attractie wellicht maar ze voegt 
niets toe aan dat waarvoor mensen naar de overheid kijken. En als je als overheid 
daar ook nog eens op een bepaalde manier (klungelig) over communiceert dan slaat 
men de plank finaal mis. 
 
We hebben nog een dossier rondom Q4 te bespreken en ook dan zal naar het 
vermoeden van de SP blijken dat er fouten zijn gemaakt in de organisatie. Maar het 
zou te gemakkelijk zijn om alleen naar de ambtenaren van de gemeente te wijzen. Er 
is immers teveel bezuinigd op diezelfde organisatie. En dat mag ook de 
gemeenteraad zich aanrekenen.  
 
 

Wijken en daadkracht 
 

Maar voorzitter, we weten ook dat er wijken zijn die onze aandacht behoeven. Niet 
alleen als de raad ernaar toe gaat, als ze een rondrit heeft, maar deze wijken vragen 
vaak om aandacht juist door hulpverleners.  
Wijken waarin vele etnische achtergronden wonen. Wijken waarvan oorspronkelijke 
bewoners stellen dat ze de wijk niet meer herkennen. Wijken die qua 
onveiligheidsgevoel hoog scoren. Wijken waarin veel inzet is van politie, brandweer, 
ambulance en hulpverleners. En al die inzetten en onveiligheidsgevoelens komen 
overeen met dezelfde wijken en buurten.  
Daar moet de overheid in de visie van de SP oor hebben voor de noden van 
mensen. En die vertalen zich niet in cijfers van inzet hulpdiensten op 
postcodeniveau. 
 
Maar andere wijken aan het lot overlaten gaat ook niet op. We moeten geen 
waterbedeffect krijgen waarbij we als lokale overheid wijk A op de been helpen terwijl 
wijk B achteruit kachelt. Wijken die onder druk staan hebben niets aan plannen die 
een papieren werkelijkheid vertegenwoordigen of vol wensdenken staan.  
 
Daar moeten we mensen hebben die met mensen spreken over wat nodig is tot op 
straatniveau. Levendigheid komt niet terug met een masterplan, maar wel met 
voldoende afvalcontainers, met een hekwerk om een voetbalveld zodat kinderen niet 
in de hondenpoep hoeven te voetballen.  
 
Bespaar ons het schrijven van de zoveelste papieren werkelijkheid maar steek het 
geld in dit soort zaken. Daadkracht is wat deze wijken nodig hebben. Graag een 
reactie van het college hierop.  
 
 

MKB steunen 
 

Soms hebben ondernemers even de overheid nodig. Nodig om hun bedrijf en de 
daarmee samenhangende werkgelegenheid of levendigheid te ondersteunen. Als je 
een grote jongen bent is dat niet zo’n groot probleem. Maar als je kleine zelfstandige 
bent in Q4 of op de Keulse Barrière dan treft men in Venlo een stokdoof college aan, 
is onze conclusie.  
In het eerste geval kijkt de overheid weg bij criminaliteit of heeft geen oog voor de 
wijze waarop zij panden verhuurt, ook door de eigen overheid. En daarmee jaagt zij 
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juist de creatieve ondernemer weg uit Q4. Dit is althans het signaal dat we 
ontvangen. 
 
In geval van de Keulse zien we dat er al ruim anderhalf jaar geen bouwactiviteiten 
zijn op deze locatie terwijl men zich hierachter wel verschuilde. Maar triester dat 
diezelfde anderhalf jaar een ondernemer zijn restaurant achteruit zag gaan, omdat 
de gemeente het verdomd om een oprit te laten repareren. Sterker nog, ze geeft niet 
eens toestemming aan die betreffende ondernemer om dat zelf te doen. 
 
 

Migranten 
 

Nederland kent inmiddels 350.000 arbeidsmigranten. Gelijktijdig staan, met name 
jonge, Nederlanders zonder werk langs de kant. In Venlo zitten beide groepen ook. 
En ook een lokale overheid die deze problemen niet onderkent mag het zich 
aanrekenen dat mensen het vertrouwen in de overheid verliezen, als ze daar geen 
oog voor heeft.  
Ook in Venlo moet aan deze problematiek gewerkt worden.  
Als het gaat om werkgelegenheid mogen we als lokale overheid ook bedrijven 
aanspreken op de keuzes die zij maken.  
 
Maar van de andere kant hebben we ook een verplichting en moeten we ook 
zorgdragen dat diegene die zich hier gevestigd hebben en willen wortelen in onze 
wijken de mogelijkheid krijgen dat te doen. In alle veiligheid en met alle 
verplichtingen die bij Nederland horen. Dat gaat op voor de arbeidsmigranten maar 
ook voor de vluchtelingen die wij huisvesten.  
 
 

Toekomst 
 

Voorzitter, het afgelopen jaar was niet het meest succesvolle in de geschiedenis van 
Venlo. Dit college is het eerste waarvan slechts de helft de gehele rit, tot nog toe, 
weet uit te zitten. De SP is dan ook van mening dat het roer echt om moet.  
 
De lokale overheid moet uiteindelijk weer de controle krijgen op toewijzing van zorg. 
Niet vanuit een boekhoudersmentaliteit maar vanuit het besef dat preventie beter is 
dan repressie.  
Om een vergelijk te maken, je kunt met een gaatje in de kies vanwege niet zoveel 
pijn en toch wel erg dure tandartskosten thuis blijven zitten. Maar als je uiteindelijk 
dan bij de kaakchirurg gaat eindigen voor het wegsnijden van de kies is het en 
duurder en pijnlijker.  
 
De overheid zou daarom ook meer in gesprek moeten met het werkveld in de zorg. 
Daar maken we hopelijk een begin mee volgende week al een begin mee. Maar 
daarna houdt het niet op, we hebben dit probleem samen met het werkveld en 
kunnen dit alleen gezamenlijk oplossen. 
 
 

Kansen pakken 
 

We hebben nauwelijks geld in kas en toch liggen er nog kansen. De SP ziet de 
ondertunneling van de Vierpaardjes als zo’n kans. Verbeterde en veiligere 
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doorstroming van het verkeer. En vooral een grotere kans, en een lang gekoesterde 
wens van de SP, op verdubbeling van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen en 
daarmee de kans dat Venlo een intercityknooppunt wordt tussen de lijnen Eindhoven 
- Düsseldorf en Maastricht - Zutphen.  
 
 

Kansen in Q4 en toerisme 
 

Een andere kans ligt nog in Q4. De provincie wil daar wellicht de helpende hand 
toesteken. Ik sprak laatst gedeputeerde Prevoo die graag de oudere delen van de 
wijk mee aanpakt. Vraag aan het college gaat u die uitgestoken hand aannemen? 
Graag een reactie hierop. 
 
Er liggen kansen in het optrekken met andere overheden, mensen en ondernemers 
als het gaat om het versterken van de dijken langs de Maas. Kan dit op een slimme 
manier zodat bijvoorbeeld in Arcen en Steyl kansen gepakt worden om de 
toeristische uitstraling van deze kernen te versterken? Gaat u dat ook oppakken? 
Graag een reactie van het college.  
 
 

Terugkijkend 
 

Voorzitter de SP heeft stevige kanttekeningen gehad bij het gevoerde beleid. De 
manier waarop het uitgevoerd is was ronduit betreurenswaardig. De afgelopen 
periode heeft men ons te vaak voorgehouden dat alles wel goed zou komen. Maar 
wie nu nog stelt dat het alleen ligt aan de organisatie, die heeft onvoldoende 
zelfreflectie.  
Zelfreflectie die ook opgaat voor de raad. Hebben wij als gemeenteraad voldoende 
scherp de controle uitgevoerd op het college, die vraag mogen we gerust nogmaals 
stellen.  
 

Ten slotte 
 

Maar naar de toekomst zien we veel kansen, mits dit en het volgende college kijkt 
naar wat mensen nodig hebben, ondernemers nodig hebben en hoe we onze natuur 
kunnen beschermen.  
Dat daarvoor in een volgende raadsperiode een andere samenstelling van het 
college noodzakelijk voor is lijkt ons evident.  
 
Voorzitter, ik begon te stellen dat de SP deze kadernota ziet in het licht van de 
financiële positie van de gemeente. Van ons dan ook geen moties of 
amendementen. Maar uit onze bijdrage mag blijken welke keuzes wij zouden maken 
en waar wij beleid willen bijstellen.  
 
 

SP-fractie Venlo, 28 juni 2017 
(Het gesproken woord geldt) 
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