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AGENDA
• Fractieoverleg op 12 en 26 maart.,
en 3 en 23 april. Steeds om 20.00
uur in de fractiekamer van de SP.
• Bestuursoverleg op 26 maart, 24
april en 22 mei. Steeds om 20.00
uur in onze SP-fractiekamer in de
stadswinkel (Prinsessesingel 30).
• Ledenvergadering op donderdag
29 maart om 19.30 uur in Huize
Maagdenberg (Maagdenbergplein
11 Venlo) over o.m. de partijkoers.
• Zaterdag 31 maart: Partijraad
• Regiocongres in Roermond op 15
april (als voorbereiding op het
partijcongres op 2 juni in Breda).
• Thema-avond over de crises op
maandag 16 april om 19.30 uur in
Huize Maagdenberg te Venlo.
Voor aankomende activiteiten
zie ook: www.venlo.sp.nl
als eerste het laatste nieuws!
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Euro(pa) in crisis, en onze pensioenen?
Maandag 16 april organiseert de SP-afdeling Venlo een openbare
discussieavond over de eurocrisis en de (mogelijke) gevolgen die
dit heeft voor het pensioenstelsel. Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt
en partijsecretaris Hans van Heijningen komen speciaal hiervoor
naar Venlo. Ze willen met jou in gesprek gaan over de eurocrisis,
onze
pensioenen,
de
financieel-economische
gevolgen,
oplopende
werkloosheid en de sociale zekerheid die onder druk wordt gezet.
De economische crisis lijkt alleen maar te zijn verhevigd. Terwijl via een
Europees
steunfonds
honderden
miljarden
zogenaamd
in
Griekenland worden gepompt, krijgen de banken die de crisis
veroorzaakten alle hulp en krijgen de gewone Grieken het steeds
moeilijker. Ook Nederland levert miljarden aan het steunfonds, geld
dat we misschien nooit terug zien, en tegelijkertijd bezuinigt het
kabinet van VVD en CDA met steun van PVV en SGP, op de mensen
die het al zwaar hebben. Hans van Heijningen staat stil bij het ontstaan van
de ellende waarin we ons nu bevinden en gaat in op de oplossingen van de SP.
Kamerlid Paul Ulenbelt vertelt over de kabinetsplannen voor het
‘hervormen’ van het pensioenstelsel en het ophogen van de
pensioengerechtigde
leeftijd.
Ook
vertelt
hij
waarom
pensioenuitvoerders kampen met geldgebrek terwijl er genoeg
geld in kas is om de pensioenen van uit te betalen maar ze toch
willen korten op zelfs de huidige pensioenen.
De discussieavond is op maandag 16 april 2012 om 19.30 uur in Huize De
Maagdenberg te Venlo. Laat je informeren, stel je vragen en deel je zorgen.

Kom naar de Ledenvergadering op 29 maart
Donderdag 29 maart is een ledenvergadering die in het teken staat van
versterking en vernieuwing. Wat is het vooruitzicht van de SP en wat komt er
op ons af? De aanwezigen maken enkele belangrijke keuzes over de lokale
koers, een nieuw bestuur en de voorbereiding op het partijcongres in juni.
Gastspreker is senator Tiny Kox die de discussie zal aanwakkeren over de
toekomst van de SP, ook die van de SP-afdeling in Venlo.
Als de huidige peilingen resulteren in een stevige verkiezingswinst
dan neemt de SP haar verantwoordelijkheid om te regeren. Ook in
Venlo, waar in 2014 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, wil
de SP zitting nemen in een daadkrachtig bestuur. Ideeën en
alternatieven zijn er genoeg, nu nog collegedeelname. De vraag is
dan terecht of de SP in Venlo daar klaar voor is en wat er voor
nodig is. Tiny Kox daagt jou uit om hierover met hem in discussie te gaan.
Uiteraard is er ook ruimte om andere vragen en de actualiteit te bespreken.
Daarnaast dient er een nieuw afdelingsbestuur te worden gekozen. Leden
kunnen zich hiervoor tot 23 maart kandideren (bij Henk Zegers: zie colofon).
Versterking, vernieuwing, een frisse blik van mensen die willen meedenken en
meewerken in afdelingsbestuur en/of raadsfractie heeft altijd een meerwaarde.
Tevens zal Tiny Kox namens de afdeling een lid stevig in het zonnetje zetten
die zich in Venlo sterk heeft gemaakt voor de SP en al veel voor de partij heeft
betekend. Wie dat is blijft een verrassing tot op deze ledenavond.
Ook worden de conceptcongresstukken en kandidaten voor het landelijk
partijbestuur (voor partijcongres op 2 juni in Breda) besproken, en de
afgevaardigden voor het regiocongres (15 april in Roermond) gekozen. Ook
hiervoor kan ieder lid zich opgeven.
Het voor onze SP-Venlo belangrijke ledenoverleg vindt plaats op donderdag
29 maart 2012, om 19.30 uur in de grote zaal van Huize De Maagdenberg.
De zaal is vrij toegankelijk, de eerste consumptie is op kosten van de partij.

Hoe zit het met asbest in scholen?
Op aandringen van de Tweede
Kamer dienen vóór juli de
asbestrisico’s
te
zijn
geïnventariseerd op alle scholen
in Nederland. Echter is dat pas
bij
een
kwart
gebeurd.
Asbest
is
een
sluipmoordenaar, de aanwezigheid van asbest in
scholen is dan ook onaanvaardbaar. Hoe de situatie
er in Venlo voor staat is onduidelijk. De SP heeft op
5 maart bij B&W om opheldering gevraagd.
Staatssecretaris voor Milieu Joop Atsma heeft vorig
jaar de Tweede Kamer beloofd dat voor 1 juli 2012
bij alle scholen in Nederland de asbestrisico’s
geïnventariseerd zijn. Inmiddels heeft hij de Kamer
moeten berichten dat deze datum niet haalbaar is,
omdat schoolbesturen en gemeenten per 1
december 2011 pas 25% van de scholen
geïnventariseerd hadden. We willen weten hoe deze
inventarisatie in Venlo is verlopen.
De staatssecretaris zei op 26 januari 2012 dat het
belangrijk is om te weten of er asbest aanwezig is in
een schoolgebouw: “Er wordt wel eens een schroef
in de muur gedraaid of een spijker geslagen. Dan
moet je weten of er asbest vrijkomt." De
mogelijkheid dat asbestvezels in schoolgebouwen
kunnen worden ingeademd is een voor de SP - maar
naar blijkt ook voor het kabinet - onaanvaardbaar.
De stevige uitspraken van de staatssecretaris in de
media over de aanwezigheid van asbest in
schoolgebouwen, heeft de SP gesterkt aan B&W te
vragen hoe de inventarisatie naar asbestrisico’s in
schoolgebouwen in Venlo is verlopen, of dat deze
nog moet plaatsvinden. We zijn benieuwd welke
scholen of schoolgebouwen zeer waarschijnlijk
asbest bevatten en of er redenen zijn om aan te
nemen dat hier geen asbest is vrijgekomen.
In de asbestbranche werken helaas ook malafide
asbestverwijderaars die het niet zo nauw nemen
met de regels, boetes
en veiligheid. Daarom
willen we weten of de
asbestsaneringen
in
Venlo plaatsvinden door
daarvoor gecertificeerde
bedrijven die zorgvuldig te werk gaan en met zorg
alle asbestdeeltjes veilig saneren. Ook willen we
weten of Venlo actief informatie verstrekt over
asbest en de risico’s hiervan op scholen.

Leden maken leden; help de groei
Amper 3% van de Nederlanders is lid van een
politieke partij. Dat is eigenlijk best vreemd want
zoals er 16 miljoen bondscoaches zijn die een
mening hebben als Oranje voetbalt, zo zijn er net
zovelen die een mening hebben over de politiek.
Toch is maar een minderheid lid van een partij.
De SP prijkt hoog in de peilingen. Dat is mooi maar
de SP moet dan ook zichtbaar, actief en dus
geloofwaardig blijven. Alle steun daarbij is welkom.
Op verjaardagen, feestjes, of werk komt politiek
vaak ter sprake, net als deze vraag: “Zeg jij bent
toch bij de SP, wat vind je van…” Een goede reactie
is dan prettig, helemaal geweldig zou het zijn om de
sympathisanten te bewegen lid te worden. Het kan
al snel en simpel via: www.sp.nl/interact/word_lid.

Bemoeienis met Belastingkantoor
terwijl meer ontslagen dreigen
Eind
februari
nam
de
gemeenteraad
unaniem
een motie aan waarin B&W
werd opgeroepen alles in
het werk te stellen om het
belastingkantoor
voor
Venlo te behouden. De
raad wilde zich echter niet uitspreken over al die
andere ontslagen die ook dreigen. Volgens de SP
een vreemde houding en een gemiste kans.
Half februari heeft de Belastingdienst huisvestingsveranderingen voorgelegd die nogal wat vragen
onder de medewerkers oproepen en de onrust deed
toenemen. Het Rijk wil 18 vestigingen open houden
in eigen gebouwen gecentreerd in 12 steden
verspreid over het land. De vestiging in Venlo zou
dan binnen drie jaar dicht gaan en de 300
werknemers overgeheveld naar de kantoren in
Roermond, Maastricht, Heerlen of Eindhoven. De
centralisatie is vreemd omdat de locaties in Limburg
te dicht bij elkaar liggen, en het Venloze
belastingkantoor
al
eigendom
is
van
de
Rijksgebouwendienst. Het is logischer om het
kantoor in Venlo open te houden.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Mede daarom
diende de gemeenteraad een motie in die B&W de
opdracht meegeeft om te voorkomen dat het
belastingkantoor in Venlo verdwijnt. De SP kon deze
motie steunen omdat er de laatste tijd steeds meer
berichten komen over banenverlies in de regio, wat
ons ernstige zorgen baart. Vreemd is dan wel dat de
gemeenteraad zich enkel wilde uitspreken over het
behoud van het belastingkantoor maar niet over het
behoud van andere werkgelegenheid, zoals de
dreigende ontslagen bij Euroceramic, Sulzer Eldim,
Scheuten Solar enzovoorts. Ik had liever gezien dat
de raad zich ook daarover zou uitspreken en onze
zorgen deelt, zeker omdat de reactie van wethouder
Satijn (VVD) daarop tot nu toe lauw is.”
Vervoort: “We hadden liever gezien dat de motie
uitgebreid zou worden; met het oog op de crises,
veel bedrijven (en (semi)overheid) die werkverlies
hebben aangekondigd, het willen behouden van
werkgelegenheid
voor
Venlo (inclusief aantrekken
hogeropgeleiden,
tegen
gaan van krimp, inzetten
op
groei,
stimuleren
economie, bestedingen en
MKB), en daarmee het
signaal afgeven dat de raad alles in het werk wil
stellen om werkgelegenheid te behouden voor de
regio Venlo. Nu ligt de focus enkel op de
Belastingdienst. Een gemiste kans.”
De SP heeft de motie gesteund als signaalwerking
maar ook om het college van B&W aan te sporen
actie te ondernemen bij al die andere bedrijven die
verlies aan arbeidsplaatsen hebben aangekondigd.
Vervoort: “Ik heb wethouder Satijn dit nogmaals
onder de neus gewreven. B&W kan namelijk ook
particuliere bedrijven ‘onder druk’ zetten, daar zijn
voldoende middelen voor, zie ook de lobby rondom
NedCar. Jammer dat de wethouder zich niet
herkende in mijn woorden. Ik blijf hem aanspreken
op zijn verantwoordelijkheid.”

Gemeenteraad wil kinderpardon
De Venlose gemeenteraad heeft
zich op 1 maart uitgesproken voor
een kinderpardon. Een krappe
meerderheid schaarde zich achter
de oproep aan de minister om
geen minderjarige kinderen het land uit te zetten.
De oproep aan minister Leers (CDA, Immigratie &
Asiel) stond in een motie van GroenLinks die meeingediend werd door SP, PvdA en D’66. De motie
verzoekt het college van B&W om bij de minister
aan te dringen op een kinderpardon, gelet op de
brede maatschappelijke steun en overwegende dat
het wezensvreemd is om asielkinderen die
geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het
land van hun ouders terwijl ze niets weten van die
taal, cultuur en gebruiken en mogelijk in
levensgevaarlijke omstandigheden terecht komen.
Hun ouders zijn destijds niet zomaar gevlucht.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Ook de SP-fractie
steunde het voorstel om minderjarige
kinderen die langer dan acht jaar in
Nederland zijn niet terug te sturen naar
hun land van herkomst. Naar schatting
zijn er in Nederland 1500 asielkinderen
die hier geworteld zijn, maar toch het
risico lopen om uitgezet te worden.” In de Tweede
Kamer wordt momenteel gewerkt aan een
initiatiefwet die er voor moet zorgen dat kinderen
zoals Mauro en Sahar in Nederland mogen blijven.
Vervoort: “Deze kinderen moeten het recht hebben
om hier te kunnen blijven. Wij steunen dit voorstel
dan ook van harte. Kinderen in dit soort situaties
mogen voor hun verblijf niet afhankelijk zijn van
politieke willekeur, PVV-grillen of een mediacircus.”
De VVD was van mening dat een oproep aan de
minister niet aan de gemeenteraad is omdat het niet
gaat om lokaal beleid. Dat is vreemd en
tegenstrijdig aangezien 1) de VVD het initiatief nam
voor onder meer een soortgelijke oproep aan de
minister inzake de wietpas en 2) diezelfde avond
(op 1 maart) de VVD een oproep aan de minister
steunde voor het behoud van het Belastingkantoor
en 3) ze een oproep aan de minister steunde ter
voorkoming van een verkeersinfarct. De VVD meet
blijkbaar met twee maten.
Vervoort: “In eerste instantie wilde de VVD niet
zeggen waarom ze tegen de motie was. Ik heb
gezegd dat ze niet moeten
aankomen met de mythe van
de zogenaamde aanzuigende
werking die door een pardon
ontstaat en wees daarbij op
de recente cijfers van sterk
dalende asielaanvragen. Het VVD-betoog kwam
daarna niet echt uit de verf en bleef tamelijk vaag.”
De motie kreeg met 18-16 net genoeg steun in de
gemeenteraad van Venlo (er waren 5 afwezigen).
Alleen de VVD en 4 (van de 7 aanwezige) CDA-leden
stemden tegen de motie.
Het CDA stemde dus verdeeld. We hebben
waardering voor de drie CDA’ers die vóór stemden,
of zoals CDA-raadslid Idink op Twitter schreef:
“Soms
gaat
persoonlijke
opvatting
boven
partijstandpunt. Nederland sociaal”.

Zorgen over de kwaliteit en de
beleidswijzigingen bij brandweer
Op 27 februari hebben VVD,
SP
en
PvdA
samen
raadsvragen gesteld aan het
college van B&W in Venlo over
de rol van het brandweerkorps
binnen de Veiligheidsregio en
de verantwoording die zij hierin aflegt. Vooral de rol
van de brandweerduikers en de inkrimping en
positie van die groep mogen niet ten koste gaan van
de kwaliteit. We willen duidelijkheid, ook over de
zorgen die de brandweer zelf hierover heeft geuit.
Toen de plannen rondom de brandweer, Veiligheidsregio en externe veiligheid op de raadsagenda
stonden heeft de SP er op gewezen dat het
onverstandig is om op de brandweer te bezuinigen.
Zo stelde de SP bij de begroting voor om vanuit het
provinciale veiligheidsbudget de Veiligheidsregio te
compenseren voor de bezuinigingen die nu door
gemeenten worden opgelegd. Bij de provincie staan
wel miljoenen geparkeerd voor veiligheid, maar de
provincie gaat daar niet over. Ondanks dat durfde
de raad het niet aan de burgemeester met die
opdracht op pad te sturen.
Niet alleen zijn de onderwerpen rondom veiligheid
vaak complex, ook de verantwoording naar de
gemeenteraad toe is lastig. Wie is nu in de nieuwe
constructie degene die bepaalt? De gemeenteraad,
B&W, directie en/of bestuur
Veiligheidsregio,
of
de
operationeel commandanten?
Nu er een bezuinigingsslag
bezig is bij de brandweer is
het goed om op de hoogte te
blijven en kritisch de gang van zaken te volgen. Het
ingezette beleid neigt naar minder brandweerposten
en minder ploegen voor inzet met gaspakken en
minder duikteams. Is dat een goede ontwikkeling?
Voor de SP moet het uitgangspunt zijn te zorgen dat
er voldoende brandweerposten en capaciteit is met
volwaardige blusgroepen in de gehele regio. Wij
willen niet meemaken dat bij een relatief klein
lijkend incident men er vervolgens achter komt dat
er te weinig brandweermensen ter plaatse zijn.
Als het gaat om duikteams ligt de zaak wat lastiger.
Brandweerduikers zijn jammer genoeg meestal niet
de reddende engelen, maar vaak degenen die na
een ongeval te water de
berging moeten starten.
Dat is een zware taak
waar mensen goed voor
dienen te zijn uitgerust.
De
eisen
die
aan
brandweerduikers worden
gesteld zijn niet de minste en dat is ook terecht
gezien hun taak. Het is geen baan die je er zo maar
even bij kunt doen. Sommigen doen de rol van
brandweerduiker af als hobby, maar daarmee doen
we deze professionals absoluut te kort.
Het komt niet vaak voor dat partijen samen vragen
stellen aan B&W maar als het gaat over veiligheid is
het
goed
dat
zowel
coalitiepartijen
als
oppositiepartijen als het even kan samen optrekken
om de zaken scherp te houden. Immers veiligheid,
en het goed functioneren van de brandweer, gaat
ons allemaal aan.

Ondanks tekorten moeten we
goede zorg blijven aanbieden
De gemeenteraad stelde op 29
februari
de
‘verordening
voorzieningen
maatschappelijke
ondersteuning’ vast. Daarbij gaat
het om de beschikbaarheid én
betaalbaarheid van de (thuis)zorg
zoals
aanpassingen
(steunbeugels,
traplift),
collectief
vervoer,
maaltijdservice,
indicaties
enzovoorts. Door de bezuinigingen en oplopende
tekorten staan de WMO-voorzieningen onder druk.
Met de introductie van de wet maatschappelijke
ondersteuning
(WMO)
in
2007
werden
welzijnsvoorzieningen,
de
Wet
voorzieningen
gehandicapten (WVG) en een deel van de bijzondere
ziektekosten (AWBZ) op lokaal niveau bij elkaar
gebracht. Het is op zich geen slecht idee om meer
samenhang te brengen op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor kan een
sluitend netwerk tot stand worden gebracht. De
uitvoering vindt door de gemeente plaats, dicht bij
de mensen, uitgaande van wettelijk gestelde eisen.
Toch blijft de WMO voor grote onrust zorgen in
Nederland. Duizenden ervaren krachten worden
ontslagen, anderen moeten fors loon inleveren. De
ontslagen, goedopgeleide medewerkers kunnen
alleen als laagbetaalde alfahulp terugkomen. De
zorg moet zo goedkoop mogelijk,
stopwatchzorg deed z’n intrede,
de
kwaliteit
ging
achteruit.
Indicatie verliep bureaucratisch en
op afstand zonder de situatie
letterlijk
gezien
te
hebben.
Thuiszorg
is
verworden
tot
schoonmaak.
Verzorgenden
zijn
ingeruild
voor
thuishulp,
vakantiebaantjes
en
poetsploegen,
zonder
zorgkennis en een scherp oog voor iemands situatie
of welzijn, of voldoende kennis van de Nederlandse
taal. Personeel en cliënten betalen een hoge prijs.
Gebruikers gaan mogelijk hoge eigen bijdragen
betalen en kunnen hun vertrouwde hulp verliezen.
Mensen die zorg nodig hebben, krijgen minder of
helemaal geen zorg meer. Instellingen leveren de
huishoudelijke
zorg
onder
de
kostprijs
en
gemeenten zitten met tekorten, zo ook Venlo.
Dat zijn enkele gevolgen van de (invoering van de)
WMO en van marktwerking in de zorg. Los van de
bezuinigingen op het Persoonsgebonden budget
(PGB) en het Fokuswonen die ook al leiden tot
verschraling van de zorg en banenverlies.
Zorg kost geld. Het is een taak van de overheid te
zorgen dat niemand buiten de boot valt, en de zorg
krijgt die men nodig heeft.
Het doel van de WMO is niet ‘hoe houden we de
financiën op orde’ maar ‘hoe houden we de zorg op
peil’. In die zin gaan we niet (zoals de VVD wil) als
boekhouders
met
de
botte
bijl
ingrijpen
voorbereiden maar juist kijken
hoe zaken slimmer kunnen.
Voor de lange termijn dient het
Rijk aangesproken te worden op
haar verantwoordelijkheid dat
het budget ontoereikend is. Want rijkstaken
overhevelen naar gemeenten kan alleen als daar
ook toereikend budget bijgevoegd wordt. De
zorgvraag blijft toenemen waardoor het WMO-

budget keer op keer onvoldoende zal blijken, en
deze raad een herhaling van zetten zal krijgen de
komende jaren. Je kunt mensen geen zekerheid
bieden op goede zorg en dan er op bezuinigen.
De werkwijze waarop het CIZ indicatiestelling
verzorgde, waaronder het veelal telefonisch keuren
van mensen, gaf een scheef beeld van de
werkelijkheid, met alle trieste gevolgen vandien. Het
is goed dat er ‘keukentafelgesprekken’ gaan
plaatsvinden. Maar laat dit geen maatregel zijn om
te kunnen bezuinigen. Want niets vervangt het
persoonlijke contact met mensen en een inkijk in de
leefomstandigheden van zorgvragers.
Een goed persoonlijk gesprek door mensen met
verstand van zaken zorgt voor een goede indicatie
en zorg op maat, zeker bij
extra
kwetsbare
mensen.
Alleen zo kunnen we mensen
de zorg aanbieden die ze
nodig hebben, om te kunnen
functioneren en/of om weer
verder te gaan, op weg te helpen of verder te
adviseren. Daarnaast moet de focus niet alleen
liggen op de gesprekken maar ook op de opvolging
hiervan; niet bij 1 gesprek laten maar monitoren.
Ook in Venlo dienen goede voorzieningen voor
maatschappelijke ondersteuningen op peil te blijven
en
voor
iedereen
bereikbaar.
Eigen
verantwoordelijkheid en een eigen bijdrage mogen
er niet toe leiden dat mensen geen gebruik meer
kunnen maken van zorg, of het mensen ervan
weerhouden zorg aan te vragen. We wensen geen
tweedeling. Dat kost op de lange termijn ons allen
meer geld dan het op korte termijn zou besparen.
We willen graag dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen, de levensloopbestendige
woningen nemen toe. Hierdoor besparen we op
bepaalde zorgkosten en bijzondere ziektekosten.
Wel zorgt het ook voor meer vraag naar
bijvoorbeeld
trapliften,
aangepaste
toiletten,
douches en steunbeugels. Voorzieningen uit de
WMO.
Geen
ontmoedigingsbeleid
maar
per
zorgvraag bekijken welke voorziening nodig is lijkt
de SP een goede afweging. Ook hierbij geldt dat
persoonlijke benadering en maatwerk leidend
dienen te zijn.
Zorg is kostbaar, goede zorg kost geld. De WMO en
haar voorzieningen mogen niet ten koste gaan van
het prijskaartje, en het blind staren op cijfers, in
plaats van te kijken naar wat mensen nodig hebben.
We moeten efficiënt om
gaan met het beschikbare
geld.
En
als
er
geld
bespaard kan worden door
slimmer te werken of door
hergebruik van goederen
dan juicht de SP dat toe.
Niets is erger dan kostbaar zorggeld verspillen wat
mogelijk ten koste gaat van de zorg.
De SP steunde dan ook de motie over regie in eigen
hand houden, bereikbaarheid van de zorg, en de
maximering van de eigen bijdrage. Ook de motie
over monitoring, nulmeting en klanttevredenheidsaspecten kon onze steun krijgen.
Raadslid Alexander Vervoort sloot zijn betoog
namens de SP af met een oproep aan het college
van B&W: “Houd de menselijke maat vast.”

