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Ledenvergadering kiest en proost  
 
Dinsdag 5 januari werd de eerste ledenvergadering van dit jaar gehouden. 
Een gezellige en belangrijke bijeenkomst want naast de borrel viel er ook 
wat te kiezen; een nieuw bestuur, congresgangers, kascontrolecommissie 
en de fractievoorzitter werden gekozen. Het zittende afdelingsbestuur 
verantwoordde zich over het afgelopen jaar 2009 en de twee verkiezingen 
daarin, de nieuwe voorzitter proostte met champagne op 2010.  
 
Ton Heerschop, organisatiesecretaris en gemeenteraadslid, opende de 
avond en gaf het belang aan van de mening van de leden. In zijn 
toespraak ging hij ook in op de belangen van de leden als oren en ogen 
van de afdeling om de straat in positieve zin naar de raad te brengen. Ook 
een compliment ging naar de leden die alles op alles hebben gezet om het 
behaalde resultaat van nul naar 6% en dus twee zetels, te realiseren.  
 
Daarna nam afdelingsvoorzitter en lijsttrekker Alexander Vervoort het 
woord; hij ging in op de wijze waarop het afgelopen jaar de afdeling aan 
het werk is geweest. Ook de acties, het naar Venlo halen van Kamerleden 
en de verkiezingen zowel voor Europa als voor de gemeenteraad kwamen 
aan de orde. Conclusie: de afdeling die we overdragen staat er goed voor 
maar we zouden nog best meer actieve leden mogen hebben.  
Binnen de afdeling hebben de leden eerder besloten dat het onwenselijk is 
dat de afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter dezelfde persoon zijn. Na 
bijna vier jaar als afdelingsvoorzitter is het voor hem nu dus tijd om het 
stokje over te dragen aan een ander. 
 
Bij de verkiezing van het bestuur werd het meteen teruggebracht van 11 
naar de (na de verkiezingen) meer realistische omvang van 6 leden. Begin 
2009 koos de afdeling voor een groot bestuur om daarmee de aderlating 
na de verkiezingen van bestuursleden die de fractie gaan vormen, op te 
vangen doordat men reeds is ingewerkt en ervaring op kon doen. 
Zodoende waren alle kandidaten opnieuw verkiesbaar als bestuurslid, al 
krijgen de meesten een nieuwe functie. Zes bestuursleden werden met 
overgrote meerderheid gekozen, net als Alexander Vervoort die als 
fractievoorzitter werd gekozen en daarmee ook deel uit maakt van het 
afdelingsbestuur. 
 

Het nieuwe bestuur met 
v.l.n.r.: organisatiesecretaris 
Henk Zegers, penningmeester 
Els Raeijmaeckers, bestuurslid- 
campagneleider Guus Janssen, 
afdelingsvoorzitter Jan 
Coopmans, coördinator 
Hulpdienst Gonny Schreurs, 
ledenorganisatie Stefan Hugues 
en aanvullend fractievoorzitter 
Alexander Vervoort. 

 

Veel afgetreden bestuursleden nemen plaats in de nieuwe Kerngroep; een 
groep van leden die bestuur en fractie adviseren en van ideeën voorzien 
ofwel de ogen en oren van de partij. Bijeenkomsten worden snel gepland. 
Peer en Pieter vormen dit jaar de kascontrolecommissie, die spoedig aan 
de slag gaat zodat ze op de eerstvolgende ledenvergadering verslag 
kunnen doen va hun bevindingen. 
Als laatste was daar de verkiezing van de 10 afgevaardigden die op 30 
januari aanstaande de afdeling vertegenwoordigen op het 16e 
Partijcongres in Rotterdam.  Een geslaagde avond, nu weer aan het werk.
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Raadslid, fractiesecretaris 
Ton Heerschop 
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ton.heerschop@planet.nl 
. 
Nieuws, ideeën of bijdragen voor 
deze nieuwsbrief aub insturen 
vóór het eind van de maand: 
Redactie nieuwsbrief Spam 
Els Raeijmaeckers: 
e.raeijmaeckers@kpnplanet.nl 
Henk Zegers: 
henkzegers18@hotmail.com 

A G EN D A  
• Scholing ‘Heel de Mens’, woens-

dag 20 januari, 19.30 uur in café 
de Paerdskoel, te Blerick. 

• Fractieoverleg op maandagen 8 
februari en 8 maart om 20.00 uur 
(locatie volgt nog) 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 
26 januari, 23 februari, 23 maart 
om 20.00 uur, café Paerdskoel, 
Antoniusplein 3, Blerick. 

• Zaterdag 30 januari 11.00-16.00 
Partijcongres in Rotterdam 

Voor aankomende acties zie 
ook: www.venlo.sp.nl:        

als eerste het laatste nieuws! 



De SP is weer terug in de 
raad, zover is duidelijk 
 
Op 4 januari werd de nieuwe gemeenteraad van 
Venlo en daarmee de SP-fractie geïnstalleerd. De 
SP was, zoals verwacht mag worden, kritisch op 
het toch wel erg liberale verhaal dat doorklinkt in 
het coalitieakkoord.  
VVD-wethouder Verheijen ‘feliciteerden’ we dan 
ook met het neoliberale resultaat van de 
onderhandelingen. De kritische houding van de 
SP viel vooral bij de PvdA in slechte aarde. 
Hakkelend kwam de geplaagde fractievoorzitter 
van deze partij uit zijn woorden toen de SP de 
PvdA waarschuwde om niet als schoothond braaf 
te blijven zitten maar juist af en toe de tanden te 
laten zien. Eerder een oproep dan kritiek.  
De SP had een dag kunnen vullen met kritiek op 
het programma. Zeker als het gaat om de sociale 
kant. We hebben veel zaken aangehaald maar 
kunnen niet alles ineens opnoemen, dat hoeft 
ook niet want er liggen nog vele jaren voor ons! 

Links: Ton Heerschop, rechts: Alexander Vervoort. 
 
De SP gaf alternatieven op het gebied van 
veiligheid, zoals politiewoonkamers in plaats van 
straatcoaches die de plek van de verdwenen 
wijkagent moeten innemen. Geen reactie daarop 
waarmee dat punt dus duidelijk gemaakt is en 
niet meer van de SP-agenda zal verdwijnen. 
Zeker omdat dit een blamage is voor de VVD-
slogan “Een veilige stem” waarmee de partij de 
verkiezingen in ging.  
Wat de wethouders betreft hebben we duidelijk 
de bedenkingen uitgesproken bij PvdA-wethouder 
Testroote. Dit vanwege zijn bewegingen in het 
onderwijsdossier ‘Akkoord’ en het feit dat zijn 
aandachtsgebieden zijn uitgebreid. Natuurlijk 
zoemde het na deze passage flink rond in de 
raadszaal maar vanuit de coalitiebanken bleef het 
opmerkelijk angstig stil. Dat zegt ook wel wat...  
 
Tijdens het debat waren alleen de SP en 
GroenLinks uiterst fel in hun kritiek. De overige 
oppositiepartijen gaven aan “de coalitie positief 
kritisch te volgen”. De media heeft al door dat de 
linkse oppositie de tanden laat zien. Daarmee 
kan worden vastgesteld dat de SP succesvol 
terug is in de gemeenteraad. Nu ligt er een 
volgende opdracht: de straat naar de raad 
brengen oftewel zorgen dat de zaken die de 
mensen in nieuw-Venlo bezig houden, worden 
besproken in deze gemeenteraad. 

Een nieuwe schoolstrijd 
 
De kop boven dit artikel is ontleend aan een 
uitzending van het programma Argos van de 
VPRO. Die ging over de problemen rondom de 
openbaar onderwijsstichting Akkoord. Een 
kwestie die ook door de SP al meerdere keren in 
zowel Venlo als Horst aan de Maas is aangekaart.  
 
De Argosreportage gaf een duidelijk beeld: het 
openbaar onderwijs in Noord-Limburg is een 
bedreiging voor met name het katholieke 
onderwijs. Vooral de macht van de kerk lijkt nog 
steeds te spelen in het noorden van Limburg. 
Er zijn vreemde toestanden rondom Akkoord. 
Volgens het 
voormalig bestuur 
van de stichting 
heeft wethouder 
Testroote van 
Venlo aantoonbaar 
klachten verzameld 
over de directeur. 
Hij gedroeg zich daarbij als de spreekwoordelijke 
olifant in de porseleinkast.  
Hulpbisschop Everhard de Jong van Roermond 
stelde zich daarentegen wel correct op. Of een 
katholieke school nu wordt veranderd in een 
openbare school of andersom, kan alleen met 
toestemming van het bisdom. In Horst is dit niet 
gebeurd en daarmee is gehandeld in strijd met 
de statuten, stelde de hulpbisschop vast. 
 
PvdA-wethouder Testroote riep met veel 
bombarie dat het bestuur van Akkoord niet 
volgens de wet gehandeld had. Tegenover Argos 
beriep hij zich op een uitspraak van de Raad van 
State, dat alleen een gemeentebestuur een 
school voor algemeen onderwijs mag stichten. 
Deze wet wordt echter aangepast en zal 
waarschijnlijk besturen van openbare scholen de 
mogelijkheid geven zelf een school te stichten. 
De wethouder had dat kunnen weten. 
De uitzending roept het beeld op van 
machtsmisbruik, eigen belang en partijpolitieke 
spelletjes. Alles lijkt in de regio te worden gedaan 
om het openbaar onderwijs in de hand van het 
katholieke onderwijs te drijven. Als deze 
schoolstrijd doorgaat, dan zal de SP keer op keer 
duidelijkheid willen over de besteding van al die 
budgetten. Het kan en mag niet zo zijn dat een 
nieuwe schoolstrijd ten koste gaat van het 
openbaar onderwijs. 
Inmiddels is er tussen openbaar 
onderwijsstichting Akkoord en stichting Fortior 
een vergaande samenwerking afgesproken onder 
de naam SAAM. Het ontslagen stichtingsbestuur 
van Akkoord op zijn beurt heeft een klacht 
ingediend bij de burgemeester van Venlo 
vanwege de opmerking over het overtreden van 
de wet door wethouder Testroote. Het is duidelijk 
dat die geen regie heeft gevoerd in deze zaak en 
ook beschuldigingen heeft geuit die hij niet hard 
kan maken.  
 

Dit opinieartikel van SP-raadslid Ton Heerschop stond  
op 2-12-2009 in alle edities van Dagblad de Limburger. 



Nieuwjaarswens Agnes Kant 
en Jan Marijnissen 
 

Goede voornemens 
hebben we allemaal. 
Altijd, maar vooral 
rond Nieuwjaar. We 
willen allemaal dat 
de toekomst mooier 
wordt dan het 
heden. Voor onszelf, 
voor onze kinderen 
en alle andere 
mensen. We zijn 
een rijk land, we 
zijn een rijke 
wereld. Maar alles is 
verkeerd verdeeld: 
de macht, het geld 
en de kennis. Ons 
voornemen is om 

daar wat aan te doen. Doet u alstublieft mee. 
Samen kunnen we de wereld eerlijker, 
vriendelijker en veiliger maken.  
 
Jij SP, Ik SP, Wij SP in 2010: 
 

Met strijd zonder onverdraagzaamheid, 
met moed zonder fanatisme, 
met hartstocht zonder verblinding,  
met bevlogenheid zonder luchtfietserij, 
met hoop zonder wanhoop, 
op weg naar een menselijke en sociale wereld. 
 
Wij wensen u een heel gelukkig, succesvol, goed 
en gezond 2010. 
 
Agnes Kant, fractievoorzitter Tweede Kamer 
Jan Marijnissen, partijvoorzitter SP 
 
Ook het bestuur van de SP-afdeling Venlo wenst 
iedereen alle goeds en gezondheid voor het 
nieuwe jaar, maar vooral dat het een menselijk 
en sociaal 2010 mag worden! 
 
Jan Coopmans, afdelingsvoorzitter SP-Venlo 
Alexander Vervoort, fractievoorzitter gemeenteraad 
 
 

Wie kan er een handje helpen? 
 
De Hulpdienst van de SP-Venlo zoekt vrijwilligers 
die meehelpen om de succesvolle Hulpdienst 
draaiende te houden. Coördinator Gonny 
Scheurs: “We willen graag uitbreiden en meer 
mensen kunnen helpen maar momenteel draaien 
we de Hulpdienst met een minimum aantal leden 
doordat enkele vaste krachten zijn weggevallen.” 
 
Van leden die willen meedraaien wordt geacht 
dat ze discreet kunnen omgaan met gevoelige en 
persoonlijke informatie. Speciale kennis of 
ervaring is niet nodig, binnen de SP worden korte 
scholingen verzorgt. 
 
Aanmelden: 06-57305201 / hulpdienstvenlo@sp.nl 
Meer info: www.venlo.sp.nl/hulpdienst.stm 

Zorgen megastallen ook 
voor megaziektegevallen? 
 
Gekke koeienziekte, mond- en klauwzeer, 
varkenspest, vogelgriep, blauwtong, het geel, 
sars, vogelpest, varkensgriep en dan nu Q-
koorts. En dat allemaal 
binnen vijftien jaar, 
een gemiddelde boer 
zou radeloos worden, 
de angst onder de 
bevolking zit er dik in. 
Waarom is de 
(pluim)veestapel zo 
vatbaar voor deze 
ziektes? Ligt het aan 
de bio-industrie?  
Burgemeester Bruls was eind december boos 
omdat de informatie over de zich steeds verder 
verspreidende Q-koorts en de bestrijding daarvan 
niet of nauwelijks met hem en zijn collega-
burgemeesters was besproken. “Ik zal de regie 
nemen als dit nodig is”, zo tekende de krant op 
uit de mond van Bruls. Het is goed dat deze 
burgemeester en voorzitter van de 
veiligheidsregio Noord-Limburg zich druk maakt 
over deze zaak, maar is het niet allemaal een 
hoog boter op het hoofd gehalte?  
 
De Q-koorts lijkt de vervanger van de 
Mexicaanse griep als het gaat om de 
volksgezondheid. Begon deze laatste zijn opmars 
door de wereld als varkensgriep, de Q-koorts lijkt 
een grote voorkeur te hebben voor schapen en 
geiten. Natuurlijk kun je een virus en een 
bacteriologische besmetting niet met elkaar 
vergelijken, maar de gevolgen voor de 
samenleving kunnen in beide gevallen ingrijpend 
zijn. Ziekten als de Q-koorts en griep zijn 
natuurlijk nooit helemaal uit te bannen en daar 
waar de mensheid de ene ziekte succesvol lijkt te 
hebben bestreden, daar steekt de volgende haar 
kop al weer op. Vaak als plaatsvervanger van de 
door mens uitgebannen ziekte.  
 
We verwijten net als Bruls overheden van alles, 
maar verwachten wel dat we straffeloos 
duizenden varkens, kippen, koeien en geiten in 
megastallen als productieartikel kunnen 
neerzetten! Het beleid om jarenlang antibiotica te 
vermengen met het voer van dieren heeft een 
uitwerking op de ziektekiemen gehad en hen, 
nagenoeg, resistent gemaakt. De Q-koorts is in 
Nederland al langer aanwezig maar vanaf 2007 
lijkt de ziekte een stevigere voet aan de grond te 
krijgen. Voor 2007 hadden we jaarlijks ongeveer 
15 zieken met Q-koorts, maar de teller staat in 
2009 op 2220 bevestigde gevallen en 118 
vermoedelijke.  
 
Natuurlijk heeft Bruls gelijk als hij zegt deze 
nieuwe bedreiging voor de volksgezondheid snel 
en effectief te willen aanpakken. Maar als hij echt 
eerlijk is dan doet hij ook iets aan de oorzaak van 
dit soort problemen namelijk de (mega)stallen 
met massa’s opeengepakte dieren, te beginnen in 
zijn eigen veiligheidsregio Limburg-Noord.  



Juist die onderste steen 
moet nu boven 
 
De SP-Venlo gaf het al eerder aan en doet het nu 
weer. In 2009 leed welzijnskoepel Wel.kom een 

verlies van anderhalf 
miljoen euro. De 
gemeente moet ingrijpen 
en de in Venlo aanwezige 
onderdelen per direct 
overnemen. In plaats 
hiervan kreeg Wel.kom 
1,1 miljoen om het 
'grootste gat' te dichten en 

staan vele banen op de tocht.  
De gemeente Venlo is inmiddels de grote 
suikeroom maar vindt dat ze niet moet zeggen 
welke richting het nu op moet met Wel.kom. Na 
de eerste interim-manager wordt nu de tweede 
aangesteld. En weer zien we dat de dames en 
heren die zich manager noemen weer eens geen 
oplossing hebben voor de mensen in de 
kinderopvang en bij Perron 55. Nee ze lijken 
meer bezig met het vullen van de eigen zakken 
en laten een hoop ellende achter wanneer ze 
fluitend naar de volgende klus wandelen . 
 
De gemeenteraad heeft een van haar zwaarste 
middelen ingezet, een raadsonderzoek die door 
de nieuwe raad moet worden uitgevoerd. 
Ambtenaren, raadsleden en bestuurders kunnen 
onder ede worden verhoord. Ook bestuurders en 
de Raad van Toezicht worden verhoord, alleen 
niet onder ede. 
Het onderzoek zou zich vooral moeten gaan 
richten op de manier waarop de gemeente is 
omgegaan met signalen over de verslechtering 
van de financiële positie en op het ingrijpen van 
de gemeente bij Wel.kom afgelopen najaar.  
 
Op zich kan de SP leven met de richting waar de 
commissie het onderzoek wil opzetten. Daarbij 
wil de SP wel nadrukkelijk ook kijken naar de 
manier waarop de eerste problemen zijn 
ontstaan. Met name de periode waarin de eerste 
problemen ontstonden tussen de raad van 
toezicht en de oorspronkelijke directie en de 
aanstelling van de eerste interim-manager moet 
worden onderzocht. Alleen dan kan men komen 
tot de basisoorzaak van deze ellende.  

Het raadsonderzoek mag ook iets roepen over de 
toekomstige rolverdeling tussen gemeente en 
Wel.kom. Daar is geen raadsonderzoek voor 
nodig, dat kan ook in een gesprek bij de koffie. 
Het ontstaan van het problemen bij Wel.kom en 
hoe dit in de toekomst te voorkomen, speelt 
blijkbaar geen rol. Mag die 1,1 miljoen als een 
schenking worden gezien en wordt slecht beleid 
hiermee opnieuw beloont, over de ruggen van de 
medewerkers die ontslagen worden en cliënten 

die niet weten wat hun toekomst zal zijn? 
Voor de SP is dat niet de insteek; eerst de troep 
op tafel en kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren 
en dan kijken naar oplossingen om het te 
voorkomen voor de toekomst, met een gezonde 
welzijnsstichting die voor iedereen inzetbaar is. 
 
Een onderzoek is een goede zaak, maar 
belangrijker is dat men niet in herhaling valt 
betreffende gemaakte fouten. Dat kan alleen als 
het onderzoek is gericht op hoe deze zaak zo uit 
de hand heeft kunnen lopen in plaats van af te 
vragen wie ze als schuldige kunnen aanwijzen.  
De SP heeft geen verbanden met het verleden 
waarin deze puinhoop is ontstaan, we zijn geen 
lijstverbindingen aangegaan met zittende partijen 
en dus de enige volkomen onafhankelijke partij.  
De SP heeft daarom raadslid Ton Heerschop 
afgevaardigd in de enquêtecommissie om te 
bewerkstelligen dat de onderste steen in dit 
debacle boven komt. 
 
Het gemeentebestuur wil van Wel.kom vier 
afzonderlijke bedrijven maken, ondergebracht in 
een holding. Men verwacht dat Wel.kom zo 
eerder uit de schulden komt maar men verwacht 
eigenlijk dat de vier bedrijven winst moeten 
maken! Zijn ze nu echt van de ratten besnuffeld? 
Daar gaan we weer, maar we leggen het graag 
nog 1 keer uit: zorg en welzijn kun je niet 
overlaten aan de 'vrije markt cowboys', dat leidt 
tot rampen die we nu ook zien in bijvoorbeeld de 
(thuis)zorg. 
 
 

SP stelt vragen over de 
inzet van wijkagenten 
 
De SP heeft de afgelopen jaren met enige 
regelmaat twijfels geuit 
over de werkelijke 
aanwezigheid van de 
wijkagent in de wijken. 
Volgens korpschef 
Bryan Rookhuijzen haalt 
drie kwart van de 
landelijke korpsen de 
norm van 80% inzet 
voor het werk in de 
wijken niet. Voldoende 
reden om aan de bel te 
trekken.  
 
Volgens korpschef Rookhuijzen brengen 
wijkagenten veel te weinig tijd door in de 'eigen 
wijk', wat blijkt uit onderzoek van de Raad van 
Korpschefs, waarin alle hoofdcommissarissen zijn 
vertegenwoordigd. De SP heeft vernomen dat er 
in het korps Limburg-Noord vier nieuwe 
wijkagenten zullen worden aangesteld. Hoe rijmt 
dit met elkaar? 
Voor de SP was dit aanleiding om op 12 januari 
schriftelijke vragen te stellen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, die ze binnen 30 
dagen dient te beantwoorden. We wachten 
nieuwsgierig af.  
 


