
Betoog SP-fractie door fractievoorzitter Ton Heerschop bij de extra besluit-
vormende raadsvergadering over het coalitieakkoord, woensdag 16 mei 2018. 
 

 
 
 
Voorzitter, 
 
Als lijsttrekker van de SP bij de afgelopen verkiezingen ben ik bijzonder trots. Trots 
omdat mijn partij na acht jaren van oppositie kan toetreden tot een coalitie in Venlo. 
Maar ook blij omdat nu de SP een wethouder kan leveren die één van zijn 
belangrijkste politieke passies, het terugdringen van armoede onder kinderen, kan 
gaan waarmaken. Naast alle andere goede dingen die hij zal gaan doen. 
 
Het lijkt mij dat uw raad ook mag weten waarom de SP in deze coalitie stapt. Laat 
helder zijn, de SP wilde in beginsel met iedere partij, die kan passen bij ons politieke 
kompas, samenwerken om tot een coalitie te komen. Dat het centrumlinks is 
geworden heeft ons zeer positief verrast. Deze coalitie is een keuze voor een 
daadwerkelijk andere koers in Venlo.  
 
Een andere koers die volgens ons ook noodzakelijk is. De niet-stemmer heeft 
waarschijnlijk weer het sterkste signaal afgegeven. Mensen die geen geloof meer 
hadden in de politiek van ‘wij regeren wel over u’. Geen geloof meer hadden in de 
politiek die er de afgelopen jaren er een bende van maakte. En daarom moest het 
ook écht anders.  
 
De SP is zeer gelukkig met een programma wat geen dichtgetimmerd akkoord is 
maar een samenlevingsagenda moet worden. Waarbij nadrukkelijk de mensen in de 
wijken en dorpen worden opgezocht. Waarbij we gaan kijken hoe we die mensen 
kunnen betrekken bij de vraagstukken die er spelen. Het is de aloude SP-methode 
van het buurten in de buurt. De buurt die door dit akkoord weer de schaal van de 
toekomst kan en moet worden. 
 
Venlo gaat veranderen. Er zal een andere politieke wind gaan waaien. Waarbij 
mensen nadrukkelijk betrokken worden bij hun buurt en de inzet van het college. Een 
koers die ook binnen de ambtelijke organisatie merkbaar zal zijn. Dat zal niet morgen 
zijn, dat begrijpt hopelijk iedereen. De ambtelijke organisatie is ook toe aan stabiliteit 
en dus zal een balans moeten worden gezocht. Een balans die recht doet aan de 
belangen van de mensen in onze gemeente en de noodzaak tot verandering in de 
organisatie.  
 
De SP ziet veel zaken in het coalitieakkoord die voor onze partij herkenbaar zijn. En 
ja, wij hebben ook water bij de wijn moeten doen. Ook dat hoort erbij. Maar ik durf 
met deze uitgangspunten onze kiezers en achterban tegemoet te treden en dit te 
verdedigen. Zoals het hoort in een democratische partij legden wij dit resultaat voor 
aan onze leden. Zij stemden unaniem in met het behaalde resultaat. Wat ons sterkt 
in het besef dat dit een goed resultaat is.  
 
Waar bij voorgaande coalitieonderhandelingen veel partijen voor een 
beleefdheidsbezoek langs de formateur mochten en daarna niets meer hoorden tot 
de presentatie van het coalitieakkoord, zijn nu de niet-onderhandelende partijen 
bijgepraat en hebben zij inzage gekregen in stukken die beschikbaar zijn gesteld aan 
de onderhandelende partijen, nog vóór de presentatie van dit coalitieakkoord.  



En wat ons betreft volkomen terecht, de gemeenteraad moet dezelfde 
informatiepositie hebben. 
 
En ik begrijp dat bij de oppositie wellicht enkele druiven zuur zijn of wellicht enkele 
pillen bitter. Maar ik daag de oppositie hier ook uit, ga niet te lang staan mokken. 
Recht uw rug en accepteer de situatie zoals ze is. Handel in de goede traditie van de 
politiek in Venlo door met alternatieven te komen als u kritiek hebt. En probeer 
meerderheden te zoeken voor die alternatieven.  
Die ruimte is er en met enige ervaring in het oppositievoeren kan ik u zeggen dat fel 
oppositievoeren met een goed alternatief achter de hand u en uw achterban veel kan 
opleveren.  
 
De SP is trots op dit voor ons historische moment waarop wij ook in Venlo de stap 
zetten naar bestuursverantwoordelijkheid. En ik zie een team aan wethouders die 
zowel bestaat uit ervaren heren, jong elan en jammer genoeg slechts één vrouw. 
Maar ik weet dat die wethouder meer dan bekwaam en ervaren is om haar rol tussen 
deze heren waar te maken. 
 
Het zal wellicht even wennen zijn. Nieuwe mensen en nieuwe rollen. Maar laten we 
ook niet vergeten dat het de mensen zijn geweest, die de gang naar de stembus wél 
maakten, die deze coalitie mogelijk maakten. Aan die mensen zijn wij allen, coalitie 
en oppositie verplicht om ons in te zetten voor onze mooie gemeente.  
	

	

	

(Het gesproken woord geldt.) 
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