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Ledenvergadering: Ook in 2012 werk aan de 
winkel voor afdeling en fractie 

 
Als eerste wensen bestuur en fractie u een gelukkig, gezond 
en strijdbaar 2012! Dinsdag 10 januari was onze 
jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel. Tweede Kamerlid Paulus 
Jansen hield een gloedvol debat over de politieke staat van 
het land. De opkomst was behoorlijk en de discussies waren 
constructief en betrokken.  
 

Naast het proosten op het nieuwe jaar, terugblik op 2011 en vooruitblik op 
2012, legden afdelingsbestuur en gemeenteraadsfractie aan de leden 
verantwoording af en maakten ze de plannen voor de komende jaren bekend. 
 
Organisatiesecretaris Henk Zegers opende de 
avond. In heldere bewoordingen schetste hij dat in 
2011 er enkele bestuurlijke wisselingen waren 
omdat mensen andere uitdagingen kregen op hun 
werk of vanwege privébeslommeringen die het 
moeilijk maakte om als afdelingsbestuurder te doen 
wat men wilde doen. Daarnaast had het bestuur ook 
te maken met leden die ernstig ziek zijn geworden. Geen eenvoudig jaar dus.  
Henk somde enkele zaken op die de afdeling in 2011 ondernam en de 
positieve resultaten daarvan, zaken waar een afdeling trots op mag zijn.  
 
Te gast was Tweede Kamerlid Paulus Jansen die een uiteenzetting gaf van de 
landelijke politieke situatie en zelf onderdeel van discussie was met de 
aanwezigen over de ‘politieke barometer voor 2012’. Besproken werden 
thema’s als de recessie, kabinetsplannen, EU/eurocrisis, werk(loosheid), 
armoede, bezuinigingen op pensioenen, zorg, cultuur, uitkeringen, het 
organiseren van maatschappelijk verzet, enzovoorts. 
 
Jansen: “De peilingen wijzen uit dat het goed gaat met de SP. Emile Roemer 
blijkt een boegbeeld dat staat als een huis. Mensen vinden de SP sympathiek, 

geven Roemer hun vertrouwen en doorzien de 
vluchtigheid van andere politieke partijen. De 
SP is gereed voor regeringsdeelname maar 
veranderingen gebeuren natuurlijk niet van 
vandaag op morgen ook niet als de SP aan de 
macht is. De lange termijn en het kiezen voor 
een bepaalde invulling van de samenleving 
door veel mensen is een klus die we moeten 

klaren. Daarvoor moeten we de mensen duidelijk maken dat de SP op geen 
enkele manier een partij is die gaat voor snelle resultaten en enkel de macht 
maar voor een keuze van een samenleving van solidariteit.” 
 
Raadslid Ton Heerschop gaf aan dat de fractie de 
afgelopen periode tegen de stroom in successen had 
weten te boeken en gaf daar enkele voorbeelden van. 
Daarnaast wordt de fractie binnen en buiten de raad 
geprezen om haar heldere taalgebruik, alternatieve 
en no-nonsense aanpak. De SP doet er toe. Maar we 
zijn ook niet bang om tegen de stroom in beslissingen 
te nemen. Kritisch waar het moet samenwerkend waar het kan, is het motto. 
 
Paulus liet nog wel even weten dat de SP-Venlo richting de raadsverkiezingen 
in november 2009 tot de top 5 van afdelingen behoorde als het ging om het 
aantal actieve leden. Een positie die we graag weer innemen. 
 
Na het formele gedeelte begonnen de leden informele gesprekken met Paulus, 
Henk en Ton. Gesprekken die ook weer nieuwe inspiratie brachten. Als laatste 
werden de wijkverspreiders met een presentje bedankt voor hun inzet in 2011. 
Het was een geslaagde avond met veel bevlogenheid en ideeën voor 2012 
waarin de SP ook in Venlo hard nodig zal zijn en aan de bak kan.  
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A G EN D A  
• Fractieoverleg op 16 en 23 januari, 

en op 13 en 27 februari. Om 20.00 
uur in de fractiekamer van de SP. 

• Bestuursoverleg op 24 januari en 
28 februari. Steeds om 20.00 uur 
in onze SP-fractiekamer in de 
stadswinkel (Prinsessesingel 30). 

• Thema-avonden Kerngroep op 
dinsdagen 14 februari en 13 maart. 
Steeds om 19.30 uur in Huize De 
Maagdenberg te Venlo. Meer 
informatie volgt via een e-mail. 

• Zaterdag 21 januari: Partijraad 
• Op 2 juni is het partijcongres in 

Breda. Let op: In voorbereiding 
hierop is in april het regiocongres 
in Roermond, en op 27 maart een 
ledenvergadering in Venlo. 

Voor aankomende activiteiten 
zie ook: www.venlo.sp.nl        
als eerste het laatste nieuws! 



Venlo lift mee op onderzoek naar 
stapeleffect bezuinigingen 
 

Op 14 december besprak de 
gemeenteraad de aanscherping 
van de gemeentelijke 
bijstandswet, wat nodig is 
vanwege een landelijke 
wetswijziging. Vooral door 
landelijke bezuinigingen wordt 

de lokale bijstand stevig versoberd. Toch wist de SP 
een toezegging los te krijgen.  
 
De gemeenteraad besprak het raadsvoorstel met 
daarin tijdelijke regels voor de aanscherping van de 
WWB, de wet Werk en Bijstand, omdat de wet WIJ 
(Wet Investeren in Jongeren) wordt ingetrokken en 
de huidige WWB (uit 2004) wordt 
aangepast per 2012, en in 2013 
waarschijnlijk weer wordt 
vervangen door de nieuwe Wet 
Werken naar Vermogen (WNV). 
De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd, de 
Eerste Kamer moet dit nog doen.  
 
Raadslid Alexander Vervoort: “Laat ik voorop stellen 
dat de landelijke wetswijziging een hele slechte wet 
oplevert. Het opstapelen van bezuinigingen landelijk 
en lokaal is een zeer zorgelijke ontwikkeling. We 
waarschuwden al dat korten op voorzieningen en 
diverse andere bezuinigingen die daarop gestapeld 
worden, er toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld 
ouderen niet meer deelnemen aan de samenleving, 
en in een isolement en zorgvraag terecht komen. 
Dat is niet alleen ongewenst maar kost (als het om 
geld gaat) op de lange termijn ook nog eens veel 
meer geld om de negatieve effecten te repareren.” 
 
Vervoort: “De realiteit is dat de werkloosheid stijgt, 
re-integratiebudgetten verminderd zijn, beschutte 
werkplekken worden wegbezuinigd, en meer 
mensen gedwongen gebruik moeten maken van de 
WWB. En heb je werk, wordt je gekort op het 
inkomen; hoe krom kan het beleid zijn?” 
 
Wethouder Testroote (PvdA) gaf aan dat de 
gemeente Venlo geen goed zicht heeft op de 
effecten die de stapeling van de vele bezuinigingen. 
Vervoort: “Daarop stelde de SP voor om dit 
inzichtelijk te laten maken door het 
Nibud. In Breda werd het Nibud 
verzocht om te onderzoeken welke 
gevolgen de landelijke bezuinigingen 
en stapeling heeft op het gemeentelijk 
beleid. Als we dit ook te weten komen voor Venlo 
kunnen we daar het beleid op aanpassen.” 
 
De wethouder heeft toegezegd dat hij zal meeliften 
op het onderzoek in Breda, en de uitkomsten zal 
meenemen voor de Venlose situatie. Vervoort: ”Ik 
ben erg blij met die toezegging. Met de cijfers van 
het Nibud kunnen we vervolgens de uitvoering van 
de WWB verbeteren zodat mensen niet tussen de 
wal en het schip vallen, niet in armoede hoeven te 
leven, gelijke kans hebben op het vinden van werk, 
en de ongelijkheid wordt aangepakt.” 
 
Vervoort: “Ik verwacht dat het Nibud met een 
schokkende conclusie komt. Premier Rutte en de 
VVD kunnen dan wel ontkennen dat er armoede is, 
ik ben bang dat de armoede vooral zal toenemen, 
en dan vooral omdat er meer mensen gebruik 
moeten gaan maken van de WWB.”  

Transparantie nodig bij de Floriade 
 

Het is onduidelijk hoeveel de 
Floriade gaat kosten, het 
overzicht ontbreekt. De SP is 
verrast en verbaasd dat 
jaarrekeningen en 
jaarverslagen niet openbaar 

zijn, en de gemeenteraad deze niet kan controleren. 
Daarnaast maken we ons zorgen over de hoge 
personeelskosten met daarin belachelijk hoge 
uitgaven en bonussen. Om die reden wil de SP 
transparantie en helderheid over de geldstromen, 
en heeft daar op 23 december vragen over gesteld 
aan B&W, en in Provinciale Staten.  
 
Provincie en de gemeenten in de regio Venlo 
organiseren samen in 2012 de Floriade waar de 
afgelopen jaren voor tientallen miljoenen euro's 
gemeenschapsgeld in is geïnvesteerd. Echter 
ontbreekt door de constructie waaronder de Floriade 
is opgezet elk financieel overzicht.  
De SP was geen voorstander van een Floriade maar 
nu die er komt moet ze een succes worden, immers 
drukt een negatief resultaat ook op de toekomstige 
begrotingen van Venlo. Daarom wil de SP-Venlo 
transparantie en helderheid over de geldstromen. 
 
Het college van B&W van de gemeente Gennep zet 
diverse kanttekeningen bij de beloningsstructuur, 
personele bezetting en uitgaven van de Floriade, zo 
blijkt uit het openbaar collegebesluit ter 
voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering van 
de Floriade (08-07-2011). Het is onduidelijk wat de 
Floriade BV met deze kritiek gedaan heeft. 
 
Uit dezelfde stukken maken we op dat beide 
Floriadedirecteuren samen meer dan 500.000 euro 
salaris krijgen. Dit is fors hoger dan de 
Balkenendenorm terwijl in datzelfde collegebesluit 
staat dat de jaarrekening 
vermeldt dat de Balkenendenorm 
wel is nageleefd! Ook wordt uit 
deze papieren duidelijk dat de 
directie een gezamenlijke bonus 
van 200.000 euro krijgt wanneer “bepaalde 
doelstellingen” worden gehaald maar welke dat dan 
zijn blijft onduidelijk. Tot nu weigert de Floriade BV 
de jaarstukken openbaar te maken, en zegt in een 
persbericht dat ze zich niet kan vinden in de kritiek.  
 
De Floriade is een risicovolle onderneming, de 
verwachting is dat het evenement quitte zal spelen. 
Bij eerdere edities bleek het afbreukrisico groot, en 
bleven gemeenten met een verlies zitten. 
De betrokken gemeenten in Noord-Limburg staan 
garant voor het eventuele negatieve resultaat van 
de exploitatie. Geld overhouden aan dit evenement 
zou mooi zijn en dat kan beginnen door de uitgaven 
terug te dringen en salarissen te hanteren die in de 
(semi)publieke sector als normaal worden gezien.  
 
In antwoord op diverse vragen vanuit de 
gemeenteraad heeft het Venlose college van B&W 
steeds gezegd dat de Floriade een transparante 
bedrijfsvoering heeft en de raad zeggenschap 
houdt, dat gevraagde extra kredieten zoals voor 
marketing en representatie noodzakelijk waren.  
  
De kwestie heeft voor veel ophef gezorgd, mensen 
zijn boos over dit gedoe. Het provinciebestuur liet 
weten het met de SP eens te zijn dat de Floriade 
openheid van zaken moet geven. Wordt vervolgd. 



Wordt de koek eerlijk verdeeld? 
 

Rond de kerstdagen was de 
SP weer in het winkelcentrum 
te vinden. Ditmaal om aan 
het winkelend publiek 
kerstkransjes en kerstkoekjes 
uit te delen en daarnaast 

iedereen fijne feestdagen te wensen. Een ludieke 
actie met een serieuze ondertoon.  
 
Waar we twee weken daarvoor tijdens de 
Sinterklaasactie de mensen lieten ervaren hoe het is 
om er op los te graaien en pepernoten werden 
uitgedeeld, was het nu de beurt om richting de 
kerstdagen en jaarwisseling de mensen te verblijden 
met een koekje of zoet kransje.  

Zo stonden we vrijdag 23 december in Blerick en 
zaterdag 24 december in Tegelen om 
voorbijgangers te trakteren op iets lekkers. 
Daarnaast gingen we uiteraard het gesprek aan 
over wat mensen bezighoudt, of anders gezegd 
waar men zich zorgen over maakt. Het waren goede 
gesprekken, vaak vrolijk en vol optimisme, maar 
ook serieuze praatjes met mensen die bang zijn 
voor ontslag of vanwege de crisis al ontslagen zijn 
en nu geen werk kunnen vinden. 
 
Serieuze zorgen die we ons aantrekken, daar waar 
mogelijk vechten we in de gemeenteraad en buiten 
op straat voor werkgelegenheid en het behoud van 
banen, zoals onlangs bij Sulzer Eldim in Lomm. 

Deze kerstactie is ludiek van opzet maar zeker ook 
bedoeld om te laten zien dat de SP zich (vaak als 
enige politieke partij) onder de mensen begeeft, van 
de mensen wil horen wat er speelt, aanspreekpunt 
wil zijn, maar ook mensen aan het denken zet door 
onze aanwezigheid en de ‘1 voor allen’-folder die we 
naast de lekkernijen meegaven. 
 

Men vindt het onvoorstelbaar dat in tijden van 
bezuinigingen en crisis de Floriadedirectie voor 
tonnen opstrijkt en tegelijkertijd de grootste moeite 
moet doen om de gewenste twee miljoen betalende 
bezoekers in 2012 binnen te halen (om quitte te 
spelen), terwijl het evenement alleen kan 
plaatsvinden door een bijdrage van tientallen 
miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld. We kregen 
dan ook veel steun voor de vragen die we stelden 
over het gebrek aan transparantie en de belachelijk 
hoge salarissen bij Floriade BV. 

 
Zelfverrijking en miljardenbezuinigingen aan de ene 
kant, werkloosheid en geldproblemen aan de andere 
kant. Dat is Nederland anno nu. We kunnen 
daarmee vaststellen dat de koek dus niet eerlijk 
verdeeld wordt. Als we de VVD-propaganda 
aanpassen: ‘Het land en de economie kan wel wat 
SP gebruiken. Zeker nu’. 
 
 
Versterking en vernieuwing gewenst 
 
In maart heeft het huidige bestuur zijn termijn erop 
zitten en dient een nieuw afdelingsbestuur te 
worden gekozen. Kandidaten, of leden die twijfelen 
aan een plek in het bestuur, kunnen zich nu al 
kenbaar maken zodat tijdens de ledenvergadering in 
maart deze mensen soepel de taak van hun 
voorganger zouden kunnen overnemen.  
 
Ook de gemeenteraadsfractie is op zoek naar ‘vers 
bloed’, niet alleen voor de denktank of 
fractieondersteuning, maar ook richting de 
verkiezingen in 2014 willen we mensen wegwijs 
maken en scholen voor het politieke werk. 
 
Interesse maar onzeker of je wel de juiste persoon 
bent voor het afdelingsbestuur of fractie? Waag de 
sprong, stel vragen over inhoud en taken aan 
huidige of oud-bestuursleden; het is vaak 
eenvoudiger dan men wel eens denkt. Elk lid kan 
zich verkiesbaar stellen. Kandideren en/of vragen? 
Meld u bij de secretaris, Henk Zegers (zie colofon). 



Besluit voor 52 koopzondagen is 
vooral een listige sluiproute 

 
Eind november besprak de 
gemeenteraad de nieuwe 
winkeltijden en daarmee het 
aantal zondagsopenstellingen per 
jaar. Als een mak schaap liepen 

de fracties achter de neoliberale argumenten van de 
VVD aan. Alleen de SP doorzag het gegoochel met 
de toeristische status die de 52 koopzondagen 
mogelijk moet maken: “Winkeliers hebben nu ook al 
de vrijheid wanneer ze open willen gaan maar een 
slinkse sluiproute inbouwen gaat ons te ver”.  
 
De discussie laaide op toen de Maasboulevard in 
2010 opende en de winkels daar, tegen het 
geldende gemeentelijk besluit in, elke zondag open 
gingen. De winkeliersverenigingen waren uiteraard 
boos over deze ongelijkheid en eisten maatregelen 
of een nieuw beleid dat door iedereen nageleefd zou 
worden. De SP stelde er eind 2010 raadsvragen 
over. Maar de gemeente greep niet in, deed niets, 
de onenigheid en onduidelijkheid duurde voort.  
 
Dat de gemeenteraad nu eindelijk een besluit nam 
komt omdat vóór 1 januari 2012 de 
koopzondagenregeling (door de herindeling met 
Arcen&Velden) opnieuw moest worden vastgesteld.  
Raadslid Ton Heerschop: “Dit had allemaal al eerder 
geregeld kunnen worden maar toenmalig wethouder 
Verheijen (VVD, nu gedeputeerde in Maastricht) 
wilde er, met de verkiezingen van afgelopen maart 
in zicht, niet zijn vingers aan branden, en ook wilde 
hij geen partij kiezen in het conflict tussen de 
winkeliers (die onderling van mening verschilden, 
om het zachtjes uit te drukken). Dus kreeg 
Verheijens opvolger Satijn dit dossier op zijn bordje. 
Hij wist de winkeliers wél op een lijn te krijgen, 
zowel over samenwerking als over openstelling 
lijken ze vooralsnog voorzichtig positief te zijn.” 
 
De nieuwe regeling stelt winkeliers in de 
gelegenheid om iedere zondag hun winkel te 
openen. Maar dit is alleen 
toegestaan voor (delen van) de 
gemeente die vallen onder dit 
toeristische regime. Alleen voor 
Arcen gold de toeristische 
status. De gemeenteraad moest 
dus vrijstelling verlenen van het verbod om winkels 
op zon- en feestdagen geopend te hebben. Dit is 
alleen mogelijk wanneer aangetoond kan worden 
dat het toerisme een wezenlijke omvang heeft.  
 
Heerschop: “De wethouder bedacht een sluiproute 
door de cijfers van Arcen, en daarmee de 
toeristische status, voor de hele gemeente te laten 
gelden. Hiermee omzeilt wethouder Satijn de wet en 
is het toch mogelijk om 52 koopzondagen te 
hebben. Slim maar een kortzichtige sluiproute 
omdat het kabinet gaat beslissen of dit wel mag.” 
 
Kleinere koopcentra als Belfeld, Tegelen en Blerick 
hebben al aangegeven de nieuwe regeling niet over 
te nemen omdat ze tevreden zijn met de 
koopzondagen die er nu al zijn. Een nadeel van die 
opstelling is de blijvende onduidelijkheid bij de 
consument en men zich mogelijk wegcijfert. 
De wethouder heeft toegezegd om volgend jaar het 
beleid te evalueren, zodat in kaart gebracht kan 
worden wat dit betekent voor de kleine winkeliers.  
 

Oproep: Bedenk een nieuwe naam 
voor deze nieuwsbrief 
 
In 2004 was er een enquête onder de leden met de 
vraag welke naam dit maandelijkse inlegvel bij de 
Tribune met het lokale nieuws, moest krijgen. Een 
beetje nieuwsflits kan niet zonder een naam, zo was 
en is de stelling. Sindsdien gaat deze nieuwsbrief 
door het leven onder de naam ‘SPam’.  
 
Het bestuur is van mening dat die naam inmiddels 
aardig gedateerd is en niet meer voldoet aan de 
lading. Vertaald uit het Engels zou men de naam 
kunnen lezen als troep, prullaria, of ongewenste 
post. Daarmee is de huidige titel natuurlijk geen 
goede weergave van de inhoud…  
 
Redactie en bestuur zijn zodoende op zoek naar 
creatieve ideeën voor een nieuwe naam, liefst met 
daarin de letters S en P. 
 
Iedereen mag meedenken, stuur je ideeën vóór 6 
februari 2012 naar venlo@sp.nl zodat de editie van 
de SPam van die maand vanaf dan 
met de nieuwe naam door het 
leven kan. Het beste idee verdient 
een mooie prijs en wel het ‘1 
voor allen’ T-shirt, momenteel een 
bestseller in de SP-shop. Dus doe 
mee, denk mee over een nieuwe 
naam en stuur je idee(ën) in! 
 
Geef ook aan de redactie mee als je ideeën hebt hoe 
deze nieuwsbrief verbeterd kan worden qua opzet, 
weergave, uiterlijk en/of inhoud. We willen 
natuurlijk dat deze nieuwsbrief goed gelezen wordt, 
en dus ook aantrekkelijk is om te lezen. Kritiek, 
suggesties en verbeterpunten zijn welkom! 
 
 
Het is beter een kaars te ontsteken, 
dan de duisternis te vervloeken 
 

In de tijd van oud- en 
Nieuwjaar staan we 
allemaal even stil bij wat 
het afgelopen jaar 
gebracht heeft en de 
ongewisheid die elk nieuw 
jaar met zich meebrengt.  

 
We hopen allemaal het beste, voor ons zelf, voor 
onze kinderen, voor onze familie en vrienden, voor 
alle mensen. 
 
Maar gelukkig, we hoeven het niet bij hopen te 
laten. 
Samen kunnen we ons land, onze stad, onze buurt 
beter maken. 
Ja, zelfs de wereld kan en moet beter, eerlijker, 
vreedzamer en duurzamer. 
 
Dit was, is en blijft onze gezamenlijke inzet. Wij 
wensen u een gelukkig, gezond en strijdbaar 2012. 
 
Stefan Hugues 
Afdelingsvoorzitter  
 
Alexander Vervoort 
Fractievoorzitter Gemeenteraad 


