
Betoog fractievoorzitter Ton Heerschop namens SP-fractie bij besluitvormende 
vergadering van de gemeenteraad Venlo over de Kadernota 2017. 
 
 
Voorzitter, 
De kadernota is dit jaar een andere dan voorgaande jaren. Het ontbreken van een 
vastgestelde jaarrekening maakt het stellen van financiële kaders lastig. Van de 
andere kant kunnen de politieke kleuren nadrukkelijker doorklinken en kaders 
worden meegegeven aan het college.  
Bij de oordeelsvorming lag de nadruk van veel bijdragen op werkgelegenheid en dat 
is volkomen terecht. Immers, een normale baan is dé manier om mensen deel te 
laten nemen aan de samenleving.  
 

Bedreigingen op de arbeidsmarkt 
Maar we moeten ook realistisch zijn. De arbeidsmarkt staat nog steeds onder druk. 
De gemeente heeft een hoog aantal mensen met een lagere opleiding terwijl juist is 
ingezet op het binnenhalen van bedrijven waarin veel banen zitten in een hoger 
segment.  
De mensen die voorheen in banen zaten als vrachtwagenchauffeur in de landbouw 
of logistiek, daarvan moeten we constateren dat die banen zijn verdrongen door 
mensen uit Oost- en Zuidoost Europa. Vaak vanwege het adagium ‘de winst voor 
alles en alles voor de winst’.  
 
En dan zijn er nieuwe mensen die de arbeidsmarkt opkomen. Statushouders, maar 
ook mensen die nu in de sociale werkplaatsen werken moeten binnen het reguliere 
bedrijfsleven worden geplaatst.  
Gelijktijdig zien we dat de lager opgeleiden en 45-plussers al nauwelijks een kans 
maakt op de arbeidsmarkt als hij een baan zoekt.  
We zien ook hoge werkloosheid bij niet-westerse allochtonen.  
 
Deze gemeenteraad hoeft zich geen verwijten te maken. Vrijwel alle partijen hebben 
zich ingezet om die werkgelegenheid doorlopend onder de aandacht te brengen. 
Maar het zeulen door Europa met mensen uit bijvoorbeeld Polen, Bulgarije en 
Roemenië blijkt nog steeds winstgevend. En laat ik niet over de omstandigheden 
spreken waaronder deze mensen moeten leven.  
 
Wat de SP betreft zouden we ondernemers die dit als moderniteit zien, moeten 
wijzen op het feit dat van hen verwacht mag worden dat zij een bijdrage leveren aan 
de samenleving.  
 
Wat discriminatie aangaat op de arbeidsmarkt, is het treurig om te moeten vaststellen 
dat resultaten achterblijven. Opnieuw valt deze raad niets te verwijten. Deze raad 
heeft met regelmaat aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Maar blijkbaar wil het 
niet vlotten in Venlo.  
 
En hoe moeten we dan, in die context, straks de mensen van de sociale werkplaats, 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt, gaan onderbrengen? Spreekt dit College 
ondernemers aan op deze verantwoordelijkheden? 



En misschien nog belangrijker, hoe is haar eigen voorbeeldgedrag? Hoeveel niet-
westerse allochtonen en mensen met een beperking voor de arbeidsmarkt, heeft de 
gemeente zelf in dienst? Graag een antwoord van het college. 
 

Afhakers op de arbeidsmarkt 
Als we spreken over de arbeidsmarkt moeten we ons ook realiseren dat er een 
kantelmoment is waarop een groep mensen achterblijft die, al dan niet tijdelijk, niet 
aan de bak zal komen. Dat kan verschillende redenen hebben. Ik kan me voorstellen 
dat bijvoorbeeld een jonge alleenstaande moeder de keuze maakt om eerst voor 
haar kinderen en gezin te zorgen om daarna weer aan het werk te gaan.  
 
Maar er zijn ook andere groepen die met allerlei beleidsrichtlijnen en jobcoaches niet 
meer aan de bak komen. Moeten we dan niet accepteren dat er een moment zal zijn 
dat deze mensen uitkeringsgerechtigd zijn en dat we daar weinig meer aan kunnen 
veranderen, wat je ook inzet of hoeveel jobcoaches of beleidstukken we ook 
doorvoeren?  
Doordacht beleid is dan beter dan mensen lastig te vallen met allerhande 
verplichtingen zonder enig uitzicht op werk. 
 

Zorg 
De zorg voor mensen staat centraal wat de SP betreft. Mensen die tijdelijk niet mee 
kunnen doen moeten geholpen worden. Zieken en ouderen moeten op onze steun 
kunnen rekenen.  
Daarbij zal het zaak zijn om de ontwikkelingen in het sociaal domein op de voet te 
volgen. Met name omdat we juist op dit vlak niet helder hebben hoe de financiën er 
uit zien over 2015.  
 

Vluchtelingen 
Mensen die gevlucht zijn uit hun land verdienen ook onze steun. We moeten mensen 
die in Venlo op zoek zijn naar een huis niet opzetten tegen mensen die gevlucht zijn 
van hun thuis. We moeten mensen die op zoek zijn naar werk niet opzetten tegen 
mensen die gevlucht zijn van de plek waar zij werkten.  
 
Het is totaal idioot om te stellen dat mensen met een bepaalde godsdienst op een 
bepaalde manier niet deugen en maar hier weg moeten blijven. Menselijke 
waardigheid zal voorop moeten blijven staan. Als deze raad dat blijft vasthouden 
zoals zij tot op heden gedaan heeft dan behouden we het draagvlak wat nodig is om 
de vraagstukken op het gebied van vluchtelingen (waar de kadernota ook terecht 
tekst aan wijdt) het hoofd te bieden.   
 

Aanpak van armoede 
Armoede, met name onder kinderen, is de SP een doorn in het oog. Kinderen die 
niet naar een verjaardagsfeestje gaan omdat de ouders bang zijn de verjaardag van 
het kind zelf niet te kunnen betalen.  
Ouders die hun kinderen niet drie maaltijden of geen warme maaltijd per dag kunnen 
voorzetten, dat zou in een beschaafd land als Nederland niet moeten kunnen. Maar 
jammer genoeg is het wel de realiteit.  
 
En ook hier lijkt het beleid niet dat te doen wat we met elkaar zouden willen. Wat de 
SP betreft kan er daar dus een tandje bij en mag dat ook de prioriteit zijn. 



Een paar jaar geleden spraken we over 3.500 kinderen in armoede, inmiddels is de 
teller op 4.000 kinderen komen te staan die dagelijks opgroeien in armoede.  
 
Wat de SP betreft had bijvoorbeeld de besparing op de afvalstoffenheffing terug 
mogen gaan naar de burger. Want vooral in die gezinnen die met armoede kampen, 
telt letterlijk elke euro.  
 

Statistische informatie 
Ondernemers hebben we nodig om de al eerder genoemde werkgelegenheid waar te 
maken. Maar ondernemers moeten dan wel weten wat er in de stad gaande is.  
Als een zaak op de Parade bijvoorbeeld niet weet hoeveel mensen de stad 
bezoeken, waar die parkeren en welke manieren van vervoer zij gebruiken, dan is 
het lastig inspelen op kansen en wat nodig is.  
 
De motie “meten is weten” van de PvdA steunen we dan ook van harte.  
Maar er is meer nodig wat de SP betreft. Is het college bereid om te onderzoeken of 
een afdeling statistiek een meerwaarde kan opleveren voor de gemeente?  
En als dit zo is wat de kosten zijn van een dergelijke afdeling?  
 
Als we dan in die toezegging ook nog meenemen dat de raad daar voor de begroting 
een rapportage van krijgt, dan scheelt dat een motie. Komt er geen toezegging dan 
houden we een motie achter de hand.  
Met die informatie kunnen we in november een goede afweging maken. Ik wil daarbij 
het College meteen meegeven om ook naar de regio te kijken, als centrumgemeente 
hebben we ook daar een verplichting. 
 

Ten slotte 
De SP is niet onverdeeld gelukkig met deze kadernota. Het blijft een nota op basis 
van het coalitieakkoord, waarop we onze kritiek al hebben gegeven.  
 
Het achterblijven van resultaten op de beleidsterreinen waar ik het zojuist over had, 
stelt ons ook teleur, zeker als het om werkgelegenheid en armoedebestrijding gaat.  
 
We hebben meerdere malen onze alternatieven aangedragen hierover. En onze 
oproep aan het college is dan ook; pak dit op en stuur hier sterker op.  
 
We hopen dat u deze opmerkingen goed in de oren knoopt en dat we in de begroting 
daar duidelijk beleid op mogen verwachten. 
 
 
 
 

SP-fractie Venlo, 25 mei 2016 
(Het gesproken woord geldt) 


