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Voorzitter, 
 
Voordat ik begin. De SP gaat het bij deze begroting over een andere boeg gooien, 
samen met mijn fractie-kameraad Stefan Hugues gaan wij deze programmabegroting 
gezamenlijk behandelen.  
Het betreft daarbij de volgende onderwerpen: werk, inkomen, armoede, schulden en 
jongeren. Deze zal ikzelf voor mijn rekening nemen. 
Stefan zal het gaan hebben over wonen, leefbaarheid en samenlevingsagenda. 
 
Voorzitter,  
Voor ons ligt de programmabegroting 2021 – 2024. Een goede begroting waarmee 
we dan ook kunnen instemmen. Maar daarbij geven we wel enkele aandachts- en 
verbeterpunten mee. 
Als eerste wil ik onze dank uitspreken aan alle ambtenaren die zo hard aan dit 
document gewerkt hebben. Het is een goed leesbaar document geworden. 
 
 

CORONA 
 
Het zijn vreemde tijden, wie had een jaar geleden bij de begroting kunnen denken 
dat wij getroffen zouden worden door een pandemie? We leven in een nieuwe 
werkelijkheid, het hopelijk ‘tijdelijke abnormaal’.  
Deze crisis heeft een impact op alles wat we doen en op onze ambities. Maar we 
kunnen niet alles overhoopgooien mede omdat de daadwerkelijke impact nog niet 
duidelijk is. We moeten er rekening mee houden, maar wel een eigen koers blijven 
varen met onze ambities en daarbij horende investeringen.  
 
Er is een Coronafonds van 2 miljoen euro gerealiseerd. Of dit voldoende is moet 
blijken. Dat deze crisis een financiële impact heeft zal duidelijk zijn, maar de SP 
maakt zich grote zorgen over de psychosociale impact die deze crisis heeft.  
 
Angst, bezorgdheid en onzekerheid over de eigen gezondheid of die van naasten 
zorgt voor stress. Maar ook vragen over nut en noodzaak van maatregelen. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen op dit moment aanmerkelijk meer angst- en 
somberheidsklachten hebben dan voor de coronacrisis. Hier zal aandacht voor 
moeten zijn en blijven. 
 
Ondanks deze donkere crisis-wolk gaat het goed met Venlo. Zo blijkt ook uit de 
voorliggende begroting. Nu is het ook de tijd dat onze inwoners dit gaan merken, en 
het ook goed met hen gaat. Zij moeten ook voelen dat de inspanningen van de 
laatste jaren om het huishoudboekje op orde te krijgen zijn vruchten heeft 
afgeworpen. 
 
 

WERK EN INKOMEN 
 
In deze onzekere tijden hebben velen hun baan verloren, mensen die bij het UWV 
moeten aankloppen en wellicht op termijn bij de gemeente voor een 
bijstandsuitkering.  
Vooral jongeren hebben hun baan verloren, vanwege flex-contracten. Hier ligt 
volgens de SP dan ook een kans.  



Jongeren die bij de gemeente moeten aankloppen (voor een inkomen) de kans 
geven om hun opleidingsniveau te verhogen, zich om te scholen, en zo voor de 
toekomst duurzaam uit te stromen naar betaald werk.  
VRAAG: Ziet het college hier ook een kans voor de toekomst? Zijn er al concrete 
plannen m.b.t. (om)scholing voor met name jongeren?  
 
 
Zorgelijk is het aantal schoolverlaters in onze gemeente. De SP is onlangs in 
gesprek geweest met medewerkers RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie) en 
de transitiecoach die de schakel is tussen school en gemeente. Zij verrichten immens 
veel werk om ervoor te zorgen dat jongeren toch een startkwalificatie behalen. En 
deze intensieve aanpak blijkt succesvol. Een intensivering van deze aanpak lijkt de 
SP een goede zet.  
Graag zou de SP de mening van de andere fracties hierin willen horen.  
VRAAG: Kan de raad het college helpen om deze aanpak te intensiveren? Anders 
gesteld; wat heeft het college van de raad hiervoor nodig? 
 
 
Ook moeten wij aandacht blijven houden inzake armoedeval, mensen die in de 
problemen komen als zij een baan aanvaarden. Inzetten op creatieve manieren om 
zo te proberen mensen naar werk te begeleiden.  
De SP is voornemens een motie in te dienen om de armoedeval proberen te 
voorkomen.  
VRAAG: Graag hoor ik van de andere fracties hoe zij hierover denken, of zij ook van 
mening zijn dat creatieve oplossingen en het aanpassen van bestaande 
instrumenten helpend kan zijn om de armoedeval te voorkomen? 
 
 
De SP blijft een vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen rondom de WAA. 
Weliswaar zijn veel mensen met een WSW-indicatie aan het werk in de 
groenvoorziening en bij KanDoen, maar er zijn nog altijd mensen waarvoor niet de 
juiste plek gevonden is.  
 
De SP blijft in gesprek met de directie van de WAA om zo te borgen dat ook deze 
mensen een goede beschutte werkplek krijgen.  
In de Dagmail heeft u hierover zowel de beantwoording van onze raadsvragen als de 
brieven van de SP als die van de WAA gezien. De handreiking is opgepakt, we gaan 
in gesprek met de WAA om samen te bekijken hoe klachten die we ontvingen 
opgelost kunnen worden. 
 
 

ARMOEDE EN SCHULDEN 
 
De Voedselbank in de gemeente Venlo helpt elke week meer dan 300 
alleenstaanden en gezinnen met voedselpakketten. Daar komt nog de Voedselhulp 
in Blerick bij met circa 80 hulpvragen per week. De SP heeft al vaker gezegd dat 
deze banken liever gisteren nog mogen verdwijnen, maar dat kan niet want zelfs in 
een rijk land als het onze zijn deze keihard nodig.  
 
Nog steeds gaan 1 op de 8 kinderen met honger naar school. De minimaregelingen 
zijn dus meer dan nodig.  



Echter, nu gelden er voor alle regelingen andere drempels. Laat ik als eerste 
Stichting Leergeld onder de loep nemen want elk jaar blijft hier geld over.  
Jammer en misschien ook gedeeltelijk te wijden aan het niet kunnen bereiken van de 
doelgroep of dat de regels te strak zijn.  
 
Neem de waardebonnen zwemlessen. Bij aanvraag krijgt men een bon voor 450 
euro om het A-diploma te behalen. Alleen het A-diploma is volgens de SP 
onvoldoende want hiermee ben je niet echt zwemvaardig.  
Waarom verruimen wij de mogelijkheden niet, en maken we het mogelijk om na 
behalen van het A-diploma ook het B-diploma te behalen? Hier kun je als 
voorwaarde stellen dat de lessen volgen in het gemeentelijk zwembad.  
 
Als tweede voorbeeld; kinderen die naar de brugklas overgaan kunnen óf een fiets óf 
een laptop/chromebook aanvragen bij Stichting Leergeld. Lastig kiezen want beiden 
zijn nodig. De SP zal dan ook met een motie komen om de huidige regels hiervoor te 
verruimen.  
 
Tevens is de SP voornemens een motie in te dienen om te onderzoeken of 
schoolzwemmen weer terug te krijgen in het basisonderwijs, hoe dit te realiseren in 
samenwerking met de basisscholen en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Zodat de 
raad met de uitkomsten bij de kadernota hierop terug kan komen. 
 
 
Dan de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. De huidige drempel is 
100% van het minimuminkomen. Daarmee vallen veel mensen die het water aan de 
lippen staat buiten de boot, zoals ouderen met een eigen woning.  
Aan de ene kant willen wij dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en aan de 
andere kant blijkt dat lastig voor ouderen met een klein pensioentje en/of AOW.  
De voorwaarden moeten op de schop om ook deze en andere mensen te helpen.  
 
De SP is voornemens een motie in te dienen om te onderzoeken welke (financiële) 
gevolgen het heeft om de drempel van de minimaregelingen te verhogen naar 130%. 
Met de uitkomst komen wij met een concreet voorstel bij de kadernota.  
VRAAG: Graag een reactie van het college op dit voorstel. 
 
 
Dan de Stadspas, sinds 1 januari de vervanger van de Geld-Terug-Regeling. De 
achterliggende gedachte van deze oude regeling komt met de Stadspas beter tot z’n 
recht.  
Alleen, over de uitvoering maakt de SP zich zorgen. De website is voor veel mensen 
ondoorgrondelijk, aanbieders die ervan uit gaan dat het om een kortingskaart gaat, 
terwijl het een betaalpas is.  
Het verschil tussen de doelgroepen minima en mantelzorger en daarmee de 
stigmatisering van de doelgroep minima.  
VRAAG: Is het college bereid de regeling Stadspas te evalueren en hierop indien 
nodig verbeteringen aan te brengen?   
 
 
Binnen de gelden van het armoedebeleid zien we dat de grootste post zit in 
bijzondere bijstand. Namelijk 2,1 miljoen euro en het gros voor de kosten aan 
bewindvoering. Een doorn in het oog van de SP. De SP heeft er al eerder op 



gewezen maar nogmaals: Is het mogelijk om intern binnen de gemeente, 
bewindvoering te realiseren?  
VRAAG: Is er vanuit het college hier oog voor? Of is al onderzoek hiernaar geweest 
en met welke uitkomst? Of bent u bereid te onderzoeken of bewindvoering door de 
gemeente zelf mogelijk is? 
 
 

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 
 

De capaciteit voor maatschappelijke opvang blijft een probleem. Wachtlijsten bij 
Moveoo voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Er is meer instroom en 
moeilijke doorstroom naar reguliere woonruimte. 
Ook is er een probleem met het ter beschikking stellen van een postadres.  
VRAAG: Wat is ervoor nodig om te zorgen dat er op korte termijn zowel meer 
permanente plekken als opvangplekken ter beschikking komen? Heeft het college 
zicht of de realisatie van het transferpunt hierbij effect sorteert?  
 
 
Nu we het toch over dak- en thuislozen hebben.  
VRAAG: Hoe staat het met de uitvoering van de eerder dit jaar unaniem 
aangenomen motie van de SP om de winterregeling aan te scherpen naar -3 
graden? 
 
Het Rijk heeft deze kouderegeling onlangs zelf nog aangescherpt vanwege de 
coronamaatregelen; dat thuis- en daklozen al actief opgevangen moeten worden bij 
temperaturen vanaf het vriespunt.  
VRAAG: Is het college al aan de slag met de voorbereidingen hiervoor? 
 
 

ZWEMBAD BLERICK 
 

In de begroting lezen we een kredietvraag en dat op korte termijn een voorstel komt 
voor het definitieve zwemconcept en daarbij behorende kosten, inclusief de jaarlijkse 
exploitatielasten.  
VRAAG: Wat is die korte termijn, krijgt de raad dit jaar nog een voorstel? 
 
 

GASTVRIJE STAD 
 

Ten slotte, 
Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar is vanuit het college aangegeven dat men 
samen met de ondernemers en Venlo Partners aan de slag gaat met de SP-motie 
over openbare toiletten.  
Inmiddels is er een particulier initiatief van een Venlose toiletjuffrouw Sjaan. Hulde 
aan haar ondernemersgeest, er is ook veel bijval vanuit de gemeente voor dit 
initiatief.  
 
Maar het is toch van de zotte dat een stad die aangeeft gastvrij te zijn voor inwoners 
en toeristen het nog steeds niet voor elkaar heeft om winkelend publiek de 
mogelijkheid te bieden een openbaar toilet te bezoeken. Zeker in deze crisis met 
gesloten horeca.  
VRAAG: Graag hoor ik van het college wat de stand van zaken is. 



 
 
Tot zover mijn inbreng, dan geef ik nu het woord graag over aan Stefan voor nog 
enkele korte opmerkingen en vragen. 
 
 
 
Voorzitter, 
Nog even kort mijn inbreng namens de SP op de thema’s wonen, leefbaarheid en 
samenlevingsagenda. 
 

WONEN 
 
De SP is blij met de toezegging dat het college voortvarend aan de slag gaat met het 
opstellen van de nieuwe woonvisie, en ook al het een en ander bij de raad heeft 
opgehaald. 
 
Toch willen wij benadrukken dat we te maken hebben met een snel wijzigende en 
toenemende vraag. De vergrijzig die meer en meer uit éénpersoonshuishoudens 
bestaat, als ook de toenemende behoefte aan sociale huurwoningen met de 663 
euro aftoppingsgrens.  
 
De SP heeft een overzicht van het aantal sociale huurwoningen per wijk. Echter is 
hierin onduidelijk hoeveel van deze woningen een huur tot aan de aftoppingsgrens 
hebben.  
Wel duidelijk is dat de verdeling van sociale huurwoningen over de gehele 
gemeente mank gaat.  
 
 
Spreidingsbeleid is noodzakelijk om buurten te versterken en verbeteren, en de 
leefbaarheid in de wijken te behouden. De wijk dient te bestaan uit een diversiteit van 
woningen en bewoners.  
Enkel op deze wijze maken we een einde aan de zogeheten achterstandswijken en 
diens specifieke problematiek. 
 
VRAAG: Graag krijgen we van het college een overzicht van waar en hoeveel van 
deze sociale huurwoningen, met 663 euro aftoppingsgrens, in de vele plannen die 
momenteel en in de nabije toekomst gerealiseerd worden. Kan het college dit 
toezeggen?  
 
 

LEEFBAARHEID 
 
Dan de wijk Vastenavondkamp, waar al enige tijd aandacht voor is en waar wederom 
geld voor vrij gemaakt wordt. Wat op zich mooi is, doch waar gaat dat geld precies 
aan besteed worden?  
De SP is van mening dat er naar de dieperliggende problemen gekeken moet 
worden. Vooral sociaal-economisch speelt er veel achter de voordeur. Hoe kun je 
daarop ingrijpen? Hoe kom je tot een succesvolle wijkaanpak? 
 



VRAAG: Hoe denk het college ‘kwetsbare bewoners’ weerbaarder te maken? In 
hoeverre verwacht u dat dit tot duurzame oplossingen leidt en welke indicatoren zijn 
dan meetbaar?  
 
 
Tevens heeft de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals in de Geresstraat, al 
enige tijd de aandacht. 
VRAAG: Welke resultaten kunt u melden? Wordt er bijvoorbeeld gehandhaafd op 
overbewoning en bent u ook voornemens de aanbevelingen van het ‘Aanjaagteam 
Huisvesting Arbeidsmigranten’ over te nemen?  
 
 

SAMENLEVINGSAGENDA 
 

De samenlevingsagenda is het resultaat van vele gesprekken met inwoners in 
diverse wijken en stadsdelen. Nu deze gesprekken veelvuldig hebben 
plaatsgevonden, en in diverse wijkagenda’s zijn vervat, zal dit vertaald moeten 
worden in tastbare en meetbare verbeteringen die verder gaan dan het terugplaatsen 
van een prullenbak en het snoeien van een bosje.  
VRAAG: Welke concrete verbeteringen – voortkomende uit de samenlevingsagenda 
– ziet het college dat een willekeurige inwoner benoemt als we de vraag zouden 
stellen?  
 
 
 
Dank u voorzitter. Tot zover de inbreng van de SP-fractie in eerste termijn. 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

Angelique	Weingarten	en	Stefan	Hugues	namens	de	SP-fractie	in	Venlo.		

Woensdag	4	november	2020	(het	gesproken	woord	geldt)		


