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Emile Roemer komt naar Venlo voor 
enkele werkbezoeken en SP-ledenavond 
 

Maandag 11 oktober zal Emile Roemer, 
SP-fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, een bezoek brengen aan Venlo 
en onze eigen SP-afdeling. 
Na een paar werkbezoeken overdag is 
de avond gereserveerd voor alle leden, 
sympathisanten en geïnteresseerden. 
Deze avond wil Roemer de aanwezigen 

kennis laten maken met de lokale SP-fractie en het afdelingsbestuur. 
Verder willen we tijdens deze bijeenkomst leden een inkijk geven in 
het werk van de fractie, hoe ze tot haar standpunten en afwegingen 
komt, en wat het raadswerk eigenlijk betekent.  
Op deze avond zal ook de nieuwe Kerngroep gestalte krijgen. Dit is 
een mooie gelegenheid voor alle (nieuwe) leden om kennis te maken 
hier mee. Ook kunnen aanwezigen kennis maken en in discussie gaan 
met Emile Roemer, die in gaat op de actualiteit, het SP-werk, en hoe 
hij uitgroeide van Kerngroeplid tot wethouder tot fractieleider.  
Noteer deze datum meteen in je agenda en op de kalender, en zorg 
dat je deze interessante avond niet mist. Meer informatie over deze 
avond volgt in de ledenbrief die je per post ontvangt.  
Alvast graag tot ziens op 11 oktober in Café de Maagdenberg, 
Maagdenbergplein 11 te Venlo! Aanvang 19.30 uur. De zaal is voor 
iedereen toegankelijk, aan de overzijde kun je gratis parkeren. 
________________________________________________________ 
 

Red de postbode, nu het nog kan 
 
Op 7 september stond de SP aan de poort bij TNT-post in Venlo-zuid 
om de werknemers een hart onder de riem te steken in hun strijd 
tegen het ontslag van 15.000 collega’s. Alle postbodes van TNT Post 
die meer dan 25 uur per week werken, verliezen hun baan. Ze krijgen 
ook geen nieuwe baan binnen het bedrijf. Over een sociaal plan of 
sociale oplossingen wordt met geen woord gerept. TNT wil enkel kil 
snijden in haar eigen familiebestand om de winst voor de vreemde 
aandeelhouders te vergroten.  
 
In alle vroegte en de regen trotserend toog de SP-
Venlo naar het sorteercentrum/ ‘business point’ van 
TNT aan de Hagerhofweg om van de postbodes te 
horen hoe het gaat, en te laten zien dat wij aan hun 
kant staan. Het aanwezige personeel vertelde ons 
ernstige verhalen over pesterijen, 
minutenverantwoording, absurde controles door het 
management (klokken van toiletbezoek en dit in 
mindering brengen op de werktijd), hoge werkdruk, enzovoorts. 
Ondanks intimidatie en ontslagdreiging zijn de meesten strijdbaar.  
 
Het personeel was blij met onze aanwezigheid, steun en het luisterend 
oor. "Mijn collega's en ik vinden het erg tof dat jullie hier staan, dat 
zulke solidariteit nog bestaat doet ons goed, we krijgen weer hoop.", 
aldus een postbode. Het bezoek deed de SP'ers ook erg goed. 
 

Kijk op onze website (www.venlo.sp.nl) voor het volledige verslag en foto’s. 
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A G E N D A  
• Fractieoverleg op maandagen  13 

en 27 september, 11 en 25 oktober 
om 20.00 uur,  fractiekamer SP, 
Prinsessesingel 30 te Venlo 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 28 
september en 26 oktober om 
20.00 uur in de SP-fractiekamer. 

• Vrijdag 8 oktober en 12 november 
gaan we ‘buurten in de buurt’, we 
vragen wijkbewoners wat er goed 
gaat en beter kan (exacte datum, 
locatie en tijd onder voorbehoud). 

• Maandag 11 oktober, bezoek Emile 
Roemer en ledenavond in Café de 
Maagdenberg , Maagdenbergplein 
11 in Venlo (parkeren aan overzijde) 

Voor komende activiteiten zie ook: 
www.venlo.sp.nl  

als eerste het laatste nieuws! 



Ook Venlo moet voldoen aan de 
wet, afdracht bij de SP is heilig 
 
Het gemeentebestuur is na enkele stevige 

brieven en dreigen 
met een gang naar 
de rechter eindelijk 
akkoord met onze 
afdracht. Dat wij 
daar een punt van 
maken en anderen 

het niet begrijpen, zegt veel over de manier 
waarop veel politici in de samenleving staan.  
 

Toen de SP eind 2009 aantrad tot de 
gemeenteraad moesten er allerlei formulieren 
getekend worden. Daaronder ook eentje 
waarop we konden aangeven naar welk 
rekeningnummer de raadsvergoeding gestort 
diende te worden. SP’ers storten hun 
vergoeding naar de landelijke partijkas. In 
januari 2010 bleek de gemeente te weigeren 
aan onze wens tegemoet te komen omdat ze 
“geen partij wilde zijn” terwijl raadsleden zelf 
mogen beslissen waarnaar hun vergoeding 
wordt overgemaakt, zelfs al is het een goed 
doel! Dit ‘meten met twee maten’ van de 
gemeente moesten we wel aanvechten. 
 

Waarom zo’n drukte om die afdracht? 
Het antwoord is even simpel als duidelijk. De 
SP is een partij van veel actieve mensen. De 
mensen in de gemeenteraden, Provinciale 
Staten en in Den Haag storten hun, vaak 
riante vergoedingen vanuit deze organen, in 
onze landelijke partijkas. Van dat geld kan de 
SP haar overige leden behulpzaam zijn met 
bijvoorbeeld scholing en kunnen we de kosten 
voor het lidmaatschap zeer laag houden. Onze 
volksvertegenwoordigers tonen zo een stuk 
solidariteit met de eigen achterban. Want 
waarom zou maar een klein deel van de leden 
betaald krijgen voor haar SP-werk en al die 
duizenden andere SP’ers niet? 
 

Veel partijen kennen in enige vorm een 
dergelijke afdracht, echter heeft geen enkele 
andere politieke partij een afdrachtregeling die 
zo ver gaat als die van de SP. En hoewel 
enkele voormalige ministers (PvdA’ers die 
partijtje pesten) diverse pogingen hebben 
ondernomen om de afdrachtregeling zoals de 
SP die kent, verboden te krijgen, blijft onze 
afdracht staan als een huis. De Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dit in 
april zelfs nog eens bekrachtigd, dit omdat 
meer gemeenten de SP tegenwerkten.  
 

Beide SP-fractieleden in Venlo ontvingen 
onlangs bericht van het gemeentebestuur dat 
ze alsnog instemt met onze afdrachtregeling. 
Want Venlo weigerde ook, tot enkele keren 
toe. Pas nadat wij hen in een brief wezen op 
het VNG-bericht en dreigden met een 
rechtszaak, bonden ze in en gaven ze na zeven

maanden strijd eindelijk toe dat ze fout zaten 
en tegemoet moeten komen aan onze wens. 
Een kleine maar belangrijke overwinning 
voor de partijdemocratie. 
 

De afdrachtregeling zorgt er overigens ook 
voor dat de mensen die de SP afvaardigt als 
volksvertegenwoordigers, dat niet voor het 
geld doen maar gedreven uit idealisme. De 
vergoeding die onze eigen 
volksvertegenwoordigers krijgen is ruim 
voldoende. Een raadslid krijgt minimaal 25% 
van de vergoeding via de partij terug.  
Volksvertegenwoordigers van de grootste 
steden zelfs 50%, en Kamerleden krijgen een 
partijvergoeding vergelijkbaar met het loon 
van een leraar. En daarmee raken we nog een 
gevoelige snaar, want waarom zouden 
volksvertegenwoordigers meer moeten 
verdienen dan het gros van de mensen die zij 
vertegenwoordigd? 
_____________________________________ 
 
Spoedvergadering FNV over de 
bezuinigingsplannen voor Venlo 

 
Op 8 september hield de 
vakbond ‘crisisberaad’ 
over het voornemen van 
het gemeentebestuur 
om flink te gaan 
bezuinigen op ouderen- 

en gehandicaptenorganisaties in Venlo. 
Ondanks een uitnodiging aan alle lokale 
partijen, was alleen de SP aanwezig op deze 
vergadering. Ook PvdA-wethouder Testroote 
ontbrak. Dit zorgde zelfs voor een mediarel. 
 

SP-fractievoorzitter Alexander Vervoort gaf 
uitleg hoe de gemeentelijke begroting tot 
stand komt en welke gevolgen de voorgestelde 
bezuinigingen zullen hebben. Vervolgens 
beantwoordde hij vragen van de aanwezigen. 
Zoals de vraag waarom er zoveel dure externe 
adviseurs nodig zouden zijn. Dit jaar blijken er 
50 nodig te zijn, vorig jaar nog 75. Dus 
daarmee is in ieder geval flink bezuinigd, onder 
andere nadat de SP hierover stampij maakte. 
 

Een oudere man vertelde dat in een bepaald 
woon-zorgcomplex veel ongebruikte 
scootmobielen staan. Hij stelt voor daar een 
‘pool’ van gemeenschappelijk gebruik voor te 
maken zodat er minder nodig zijn. En zo zijn er 
nog wel meer alternatieve bezuinigingen te 
bedenken zonder subsidies voor ouderen te 
hoeven stoppen. 
 

De FNV voert actie door voorafgaande aan de 
raadsvergadering op 15 september met zo veel 
mogelijk gedupeerden, liefst met scootmobiel 
en rolstoel, voor het stadhuis te protesteren. 
Om de vergadering bij te kunnen wonen, 
zullen de raadsleden merken dat ze niet 
zomaar aan de ouderen voorbij kunnen gaan!  



Oeps foutje, inlegvel later… 
 
Door interne miscommunicatie heeft u bij de 
Tribune van juli/augustus niet het 
bijbehorende inlegvel ‘SPam’ met het lokale 
nieuws ontvangen…  
Onze excuses voor dit ongemak.  
Als mosterd na de maaltijd, en met het 
schaamrood op de kaken, ontvangt u deze 
ontbrekende editie alsnog bij deze Tribune van 
september, samen met deze nieuwe ‘SPam’.  
 
 
Opheldering over bezuinigingen 
op bijstand en thuiszorg 
 
Begin augustus vroeg de SP om opheldering 

van het gemeentebestuur 
over de bezuinigingen op 
het bijstandsbudget en de 
thuiszorg voor gemeenten. 
Bovendien willen we weten 
wat de gevolgen van deze 

bezuinigingen zijn voor Venlo, en vragen we 
wat het college werkelijk gaat doen om protest 
aan te tekenen tegen deze kortingen.  
 
Minister Donner gaat snijden in de 
gemeentelijke budgetten voor de bijstand. 
Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen 
minder uitgekeerd om de bijstandsuitkeringen 
te betalen. Dit terwijl de werkloosheid en het 
aantal uitkeringen vanwege de crisis is 
toegenomen.  
Eerder luidde Divosa, de vereniging van sociale 
diensten, hierover de noodklok. Er melden zich 
steeds meer mensen bij het bijstandsloket en 
er zou te weinig geld zijn om hen aan een baan 
te helpen. 
Ook minister Klink doet een greep in de 
gemeentekas van 200 miljoen. Dit komt uit het 
budget van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). 
 

SP-woordvoerder Alexander 
Vervoort: “Fors snijden in de 
budgetten voor de bijstand en de 
thuiszorg zal hoe dan ook ten 
koste gaan van de mensen die 
zorg nodig hebben en de mensen 
met de laagste inkomens. Als dit 

een voorbode is van bezuinigingsmaatregelen 
van een nieuw Kabinet dan kan men rekenen 
op stevig protest van de SP. Het zijn goedkope 
maatregelen die de mensen in Venlo in grote 
problemen kunnen brengen.” 
 
De SP in de Tweede Kamer heeft haar 
ongenoegen al geuit en zal zich met hand en 
tand verzetten tegen bezuinigingen op het 
gemeentefonds. De partij vindt het 
onfatsoenlijk om de problemen over de 
schutting van gemeenten te gooien.  

Raadsleden steunen bezuinigingen, 
als het maar niet ten koste van 
henzelf gaat… 
 

De SP heeft bij de 
behandeling van de 
kadernota, waarin voor 
20 miljoen bezuinigt moet 
worden, voorgesteld om 

het goede voorbeeld te geven door ook te 
bezuinigen op de eigen extraatjes en riante 
raadsvergoeding. Helaas is het eigen belang 
van hogere waarde. 
  
In deze tijd worden veel mensen hard 
getroffen door de gevolgen van de 
economische crisis. Het kabinet moet nog 
komen met haar bezuinigingsvoorstellen maar 
de gemeente heeft al aangegeven waarop er 
beknibbeld moet worden. Veel burgers gaan 
hier last van krijgen doordat ze minder of geen 
gebruik meer kunnen maken van 
(wijk)voorzieningen en onderdelen van de 
AWBZ en WMO, contributies duurder worden 
en gemeentelijke dienstverlening wordt 
verschraald of verdwijnt. Is het dan te veel 
gevraagd om als raad deze pijn ook te 
ondergaan? 
 

Per motie wilden we de overige raadsleden 
bewust maken van de gevolgen van de jongste 
bezuinigingen. Raadsleden zijn de 
vertegenwoordigers van 
het volk en dienen het 
goede voorbeeld te 
geven, zeker wanneer 
diezelfde raad aan de 
burger vraagt om flinke 
bezuinigen te accepteren en dus mensen 
minder terug krijgen voor meer geld dat men 
mag ophoesten. 
 
De SP deed het voorstel om in deze 
raadsperiode 10% op de raadsvergoeding te 
bezuinigen (levert ruim 215.000 euro op), en 
de borrel na afloop van raadsvergaderingen af 
te schaffen net zoals de internetvergoeding 
(levert ongeveer 47.000 euro op), en de extra 
vergoeding die fractievoorzitters ontvangen. 
Een raadslid in Venlo ontvangt ruim 1100 euro 
netto vergoeding per maand. Het raadslid-
maatschap is een deeltijdbaan dat de meeste 
raadsleden vervullen naast een voltijdbaan.  
 
In haar pleidooi stond de SP alleen. 
Fractievoorzitter Alexander Vervoort: “De 
gemeenteraad heeft een grote kans laten 
liggen om te besparen op haar eigen uitgaven. 
Door de crisis moet de overheid bezuinigen. De 
komende jaren worden flinke offers gevraagd 
van burgers en instellingen. De SP vindt het 
van belang niet alleen naar de burgers te 
kijken wat voor offer zij kunnen brengen maar 
ook naar het bestuur zelf.” 



Is Venlo opgelicht bij de verkoop 
van haar aandelen Bouwfonds? 
 

De gemeente Venlo is 
in 1999 bij de verkoop 
van haar Bouwfonds-
aandelen mogelijk veel 
geld misgelopen en 
mogelijk voor tonnen 

opgelicht. Bij de verkoop van de aandelen van 
gemeenten aan ABN-AMRO is informatie 
achtergehouden over het bod van ING.  
Mogelijk had met deze kennis de verkoop veel 
meer geld opgeleverd, tot wel 75 miljoen 
gulden. Enkele gemeenten onderzoeken deze 
kwestie en bereiden een claim voor om bij 
ABN-AMRO het misgelopen geld terug te 
krijgen. De SP heeft het College gevraagd of 
ook Venlo is benadeeld. 
 
Overheidsinstelling Bouwfonds der Nederlandse 
Gemeenten werd opgericht na de Tweede 
Wereldoorlog om het ook voor de ‘gewone 
man’ mogelijk te maken een eigen woning te 
kopen. ABN-AMRO nam Bouwfonds in 1999 
van de gemeentelijke aandeelhouders over 
voor ruim 2,6 miljard gulden (ongeveer 1,2 
miljard euro). Het Bouwfonds was als project-
ontwikkelaar en hypotheekverstrekker een 
aantrekkelijke overnamekandidaat voor de 
bank. ING zou destijds echter 75 miljoen 
gulden (ruim 34 miljoen euro) meer hebben 
geboden dan ABN-AMRO, maar hier wisten de 
gemeenten niets van en zijn dit geld 
misgelopen. 
 

SP-raadslid Ton Heerschop: 
“Ook de gemeente Venlo is in 
1999 bij de verkoop van haar 
Bouwfonds-aandelen mogelijk 
veel geld misgelopen en 
mogelijk voor tonnen opgelicht. 
De SP wil van het College weten 

of, en zo ja, hoeveel Venlo is misgelopen en 
wat zij gaat doen om de eventuele schade te 
verhalen.” 
 
Heerschop: “De verkoop, een van de grootste 
privatiseringen van de afgelopen tien jaar, was 
doorgestoken kaart. De manier waarop het bod 
van ABN-Amro tot stand kwam is minimaal 
twijfelachtig te noemen.” Verdachten in deze 
fraudezaak hebben inmiddels een schikking 
getroffen met het Openbaar Ministerie, en 
daarmee feitelijk erkent dat zaken fout zijn 
gegaan.  
Heerschop: “In zes jaar tijd verdiende ABN-
Amro zeker 2,5 miljard euro met het 
opknippen en verkopen van onderdelen van 
het Bouwfonds. De SP wil opheldering of ook 
Venlo is benadeeld en nog recht heeft op geld. 
Zeker met de miljoenenbezuinigingen voor de 
boeg is zo’n claim geen domme zet.”  

  

Tracébesluit A74 getekend maar 
een rechtsgang volgt al snel 

 
Op 9 augustus werd het 
tracébesluit voor de snelweg A74 
beklonken maar daarmee is nog 
niet zeker dat die weg er nu ook 
echt komt. Uitvoerder 
Rijkswaterstaat zegt het zelf al: “De 

A74 voldoet niet aan de normen voor 
luchtkwaliteit.” Bezorgde omwonenden en het 
ziekenhuis tekenen (opnieuw) bezwaar aan.  
 
“Venlo wordt veiliger”, zo sprak minister 
Eurlings althans tijdens de ondertekening van 
het tracébesluit. En inderdaad de minister 
heeft gelijk, Venlo wordt een stuk veiliger als 
het verkeer zich niet meer over de 
Herungerberg moet worstelen en via een 
fatsoenlijke snelweg een aansluiting heeft 
tussen A67 en BAB61. 
Maar wat de heren er op hun feestje vergaten 
bij te vertellen is dat het nu voorliggende 
tracébesluit wel Tegelen, Boekend, Hout-
Blerick, Venlo-zuid en Blerick onveiliger zal 
maken, en ruim 5500 mensen opzadelt met 
slechtere luchtkwaliteit door meer 
uitlaatgassen en hogere concentraties van het 
dodelijke fijnstof!  
 
Het is inmiddels overduidelijk dat de 
verkeerscijfers waarop men het tracé denkt te 
kunnen aanleggen twijfelachtig zijn. De weg 
blijft niet voldoen aan de gestelde normen en 
eisen, ook niet na de zoveelste 
procedureverandering, meting, en bijstelling 
van de norm.  
Het besluit is genomen op een democratische 
wijze maar dat wil niet zeggen dat de SP daar 
blij mee is. Stichting Geen Twee Snelwegen 
heeft al aangegeven door te procederen bij de 
Raad van State. Ook dat is een democratisch 
recht waarvan de SP wenst dat zowel de 
minister als de gemeente dit respecteren. 
Want ook zij zijn misschien niet blij met een 
vertraging maar ook die mogelijkheden horen 
bij het democratisch proces.  
 
De ondertekening is een stap op weg naar de 
realisatie van een onmogelijk project. Een weg 
die er komt om ‘Berlijn’ te plezieren, voor een 
aftakking van de A67 naar zuid-Duitsland, en 
om hiermee misschien meer Duitsers naar de 
Floriade te krijgen. De toekomst zal uitwijzen 
of het tracébesluit bijgeschreven kan worden in 
het boek met de grootste blunders óf een 
geniale zet was.  
Na jarenlang onderzoek en verzet weet de SP 
dat het asfalteren van natuurgebied en de 
longen van duizenden mensen, geen geniale 
zet kan zijn. 
Indien de spade nog voor een rechterlijke 
uitspraak de grond in gaat, dan zal de SP niet 
werkeloos langs de kant blijven staan. 


