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Volop inzetten op succesvolle verkiezingen 
 
Na de ledenvergadering in januari heeft nu ook het landelijk partijbestuur (op 

6  september)  besloten  onze  afdeling  toestemming  te 
verlenen  om  deel  te  nemen  aan  de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.  
Mooi  bericht,  veel  dank  voor  de  steun en  het  vertrouwen 
maar daarmee zijn we er nog niet.  

Nu aan de slag om Venlo nog beter maar vooral echt veel eerlijker en socialer 
te krijgen, niet alleen door dit met de mond  te belijden zoals de PvdA maar 
ook  met  daden  in  praktijk.  Een  einde  aan  het  afbraakbeleid,  cynisme  en 
negativisme waarbij veel mensen en ondernemingen in angst en onzekerheid 
verkeren wat de toekomst hen brengt.  
 
Een  SPantwoord  brengen  op  zorgen  over  werk  houden/vinden,  het  nog 
kunnen betalen van huur/hypotheek, premies en andere vaste lasten en extra 
kosten,  het  verdwijnen  van  steeds meer  sociale  voorzieningen,  verloedering 
van de buurt, doorgeslagen individualisme, egocentrisme en opportunisme. 
  
De SP wil volop inzetten op solidariteit, een bloeiende sterke economie, echte 
werkgelegenheid,  goede  zorg,  huisvesting  en  voorzieningen.  Dat  kan,  een 
kwestie van wilskracht, durf, doordachte politieke keuzes en budgetverdeling. 
 
De SP heeft sinds 2010  met haar hernieuwde intrede in de gemeenteraad  
met haar kritiek, vragen en vele voorstellen een hoop narigheid 
en  domme  beslissingen  weten  te  voorkomen  en  kunnen 
terugdraaien maar helaas niet alles. We zijn er dus nog lang niet. 
Er  is  nog  een  boel  werk  te  verrichten  om  de  puinhoop  die  de 
coalitie  van  VVDCDAPvdA  gecreëerd  heeft  op  te  ruimen.  Tijd 
voor een sociale wederopbouw! Onze raadsfractie is er klaar voor 
maar kan het niet alleen en kan voor deze strijd elke steun en hulp gebruiken. 
  
Meedenken en meeschrijven 
De  komende  tijd  zetten  we    naast  onze  andere  activiteiten,  acties  en 
raadswerk    in  op een  gedegen en doordacht  verkiezingsprogramma  en  een 
sterke kieslijst met geschikte en talentvolle kandidaten.  
De conceptlijst is zo goed als klaar, een eerste aanzet tot een 
programma  ligt  er  ook  al.  Aan  beide  wordt  nog  geschaafd 
zodat  we  goed  beslagen  aan  de  verkiezingen  kunnen 
deelnemen. Daar kan ook jij je steentje aan bijdragen.  
Heb  je  ideeën  voor  ons  programma,  zaken  waar  we  nog  niet  aan  gedacht 
hebben, verbetervoorstellen of andere inbreng? Laat zeker van je horen.  
 
Binnenkort  organiseren  we  sessies  waarbij  we  per  onderwerp/ 
programmaonderdeel  met  de  leden  van  gedachten  willen  wisselen  om 
uiteindelijk  dit  najaar  te  komen  met  een  gedegen  verkiezingsprogramma 
20142018 voor Venlo. 
 
De  eerste  aanzet  en  mogelijke  denkrichting  presenteren  we  tijdens  de 
ledenvergadering. Die vindt plaats op donderdag 3 oktober, om 19.30 uur in 
wijkhuis/zaal De Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen. Graag tot ziens! 
 
Versterk de afdeling en/of de raadsfractie  
We  zijn  op  zoek  naar  mensen  die  willen  meedenken  en  meedoen,  in  de 
denktank of fractieondersteuning, maar ook richting de 
verkiezingen  van  2014  willen  we  mensen  wegwijs 
maken  en  scholen  voor  het  politieke  raadswerk.  
Interesse,  ambitie  maar  onzeker  of  je  wel  de  juiste 
persoon  bent?  Waag  de  sprong,  het  is  vaak 
eenvoudiger en minder werk dan je denkt.  
Elk SPlid kan zich verkiesbaar stellen. Meedoen en/of vragen? Bel of mail met 
Jack Geelen: 0622822871 en/of jlgeelen@gmail.com 
Vernieuwing, een kritische blik en nieuwe frisse ideeën zijn altijd welkom. 

CONTACT 
 
Secretariaat  postadres 
Trip 7, 5944 CS Arcen 
venlo@sp.nl  
 
 

Afdelingsvoorzitter 
Peter Nelissen 
0610867856 
peternelissen1963@gmail.com 
 

Organisatiesecretaris 
Jack Geelen 
0622822871 
jlgeelen@gmail.com 
 

Ledenorganisatie 
Stefan Hugues 
0652350717  
hugues@home.nl 
 

Kerngroep, activiteiten 
Jan Coopmans 
0653903513 
jan.sp.venlo@gmail.com 
 
Hulpdienst  (ombudstaak SP) 
0620764107  
hulpdienstvenlo@sp.nl 
 

 

Raadslid, fractievoorzitter 
Ton Heerschop 
0773737307  
ton.heerschop@gmail.com 
 
Raadslid, fractiesecretaris 
Alexander Vervoort 
0645611649  
avervoort@sp.nl 
 

AGENDA 
 Bestuursoverleg op dinsdagen 24 
september en 29 oktober, om 
20.00 uur in de fractiekamer van 
de SP (Prinsessesingel 30 Venlo). 

 Fractieoverleg op 9 en 23 septem
ber, om 20.00 uur, fractiekamer SP. 

 Themacursus ‘Heel de mens’ op 
dinsdagen 8 oktober, 12 november, 
10 december in Zaal De Glazenap, 
Spechtstraat 58 TegelenHeide. 

 Ledenvergadering over de kieslijst 
en het verkiezingsprogramma op 3 
oktober om 19.30 uur in Zaal De 
Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen 

 In september start de laatste 
scholingsreeks voor kandidaat 
Raadsleden. Interesse? Bel of mail 
met Jack Geelen voor meer info. 

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

http://www.venlo.sp.nl/


Mogelijke  zomerstop  in  de 
huishoudelijke zorg is absurd 
 
Thuiszorgorganisaties  worden  door  steeds  meer 

gemeenten gevraagd om bij een 
nieuwe  aanbesteding  in  de 
zorgverlening  een  pauze  in  te 
bouwen  zoals  een  zomerstop. 
Alsof  de  continue  hulpvraag 
tijdens  de  zomerperiode  ineens 

afwezig  is! De zorgwekkende berichten waren voor 
ons  aanleiding  om  op  9  augustus  raadsvragen  te 
stellen. Want gaat dit ook in Venlo spelen?  
 
Diverse  thuiszorgorganisaties  worden  door  zeker 
dertien  gemeenten  geconfronteerd  met  het 
voornemen om bij een nieuwe aanbesteding van de 
zorg  de  mogelijkheid  tot  een  stop  in  de 
zorgverlening in te bouwen.  
Raar, een hulpvraag of  ziek  zijn  is een doorlopend 
proces dat niet met  reces gaat  zoals de politiek of 
een winterstop zoals in het voetbal. 
 
Er  is  zelfs  sprake  van  een  zomerstop:  Diverse 
gemeenten hebben uit bezuinigingsoverwegingen de 
huishoudelijke  hulp  in  de 
zomervakantieperiode al geschrapt, 
thuiszorghulpen worden gedurende 
hun  vakantie  niet  vervangen. 
Hierdoor  komen  mensen  soms 
onaangekondigd tijdelijk zonder hulp te zitten. 
Het nieuwe motto lijkt: “U heeft zorg nodig? Nou, nu 
even niet! Zoek het maar uit”. Mensen worden voor 
enkele weken aan hun lot overgelaten. In onze ogen 
idioot, inhumaan en zeer zorgwekkend. 
 
Gemeenten als Apeldoorn, Lochem, Epe en de regio 
Nijmegen  gaan  een  stop  inlassen.  Een  argument 
wat  door  deze  gemeenten  wordt  gebruikt  is  dat 
patiënten  gedurende  deze  stop  gebruik  moeten 
maken  van  het  eigen  ‘netwerk’. 
Daarmee  wordt  familie,  vrienden, 
(ex)collega's  of  buren  bedoeld. 
Alsof  die mensen  daarop  zitten  te 
wachten,  dat  aankunnen,  continue 
er  vrij  voor  krijgen,  de  professionele  zorgkennis 
bezitten. 
De gemeenten lijken even te ‘vergeten’ dat mensen 
niet  kunnen  worden  verplicht  mantelzorger  te 
worden.  Hoe  denken  deze  gemeenten  bovendien 
een  dergelijke  verplichting  te  gaan  organiseren  en 
tevens de kwaliteit van de (professionele) thuiszorg 
te waarborgen? 
 
Daarnaast, hoe dienen patiënten terug te vallen op 
hun  persoonlijke  netwerk  wanneer  ze  dat  niet 
hebben of waarvan dat netwerk ook op vakantie is? 
Allemaal erg ondoordacht in onze ogen. 
Het  lijkt  alsof  in  deze  gemeenten  de 
zorg  om  geld  en  bezuinigingen 
belangrijker  is  dan  de  zorg  voor 
gegarandeerde huishoudelijke hulp bij mensen.  
 
Een  dergelijke  verplichting  en  stop  in  thuiszorg  is 
voor  de  SP  onbegrijpelijk  aangezien  de  zorgvraag 
ook niet een pauze inlast. 
We willen weten of zulke desastreuze plannen ook in 
onze gemeente spelen en wat daarin de houding  is 
van  het  gemeentebestuur. We  wachten  de  beant
woording  af  maar  hebben  alvast  een  motie  klaar
liggen om desnoods fatsoenlijke zorg af te dwingen. 

Voorkom preventieve ontslagen, 
maak Venlo een ontslaggolfvrije 
gemeente voor de thuiszorg 
 
De  thuiszorg  staat  enorm  onder  druk.  Op 
verschillende plaatsen besluiten zorginstellingen om 

hun  personeel  ‘uit  voorzorg’ 
te  ontslaan.  Hiermee  lopen 
ze vooruit op wellicht nieuwe 
wetgeving  in  2015.  Dit  is 
voorbarig  en  ongewenst. 
Venlo mag geen preventieve 

ontslagen in de thuiszorg accepteren.  
 

Op 3 september stelde de SP raadsvragen en vraagt 
daarin  ook  of  het  college  van  B&W  bereid  is  zulk 
ontslag  te  voorkomen  door  er  niet  aan  mee  te 
werken.   Want B&W hoeft niet  in  te  stemmen met 
het  preventief  ontslag  en  kan  hierin  haar 
verantwoording  nemen,  opkomen  voor  goede 
(thuis)zorg  en  voorkomen  van  ontslagen  en  extra 
werkloosheid. Als er in Venlo nu niets speelt, is dat 
geen reden om niets te doen.  
 
SPraadslid  Alexander  Vervoort:  “Dat  er 

zorginstellingen zijn die hun personeel met 
collectief ontslag sturen terwijl het werk er 
is  en  het  geld  voor  de  thuiszorg  gewoon 
beschikbaar  is,  vind  ik  niet  te  verkopen. 

Nadat  Sensire  in de  Achterhoek  aankondigde  1400 
mensen  te  willen  ontslaan,  bleek  al  snel 
zorginstelling Aafje in de regio Rotterdam te volgen 
met mogelijk 550 ontslagen. Ons bereiken signalen 
dat ook bij Proteion en Zorggroep in de regio Venlo 
preventief ontslag dreigt of al  in gang  is gezet. De 
SP  wil  geen  ongefundeerde  preventieve 
massaontslagen  ‘uit  voorzorg’,  de  SP  wil  dat  de 
wethouder  onze  gemeente  uitroept  als 
ontslaggolfvrije  gemeente  voor  de  thuiszorg.  De 
gemeente  is  de  opdrachtgever  voor  de  huishoude
lijke  verzorging,  en  kan  zodoende  laten  weten  dat 
preventieve ontslagen onacceptabel zijn”.  
 
Het kabinet is van plan flink te korten op het budget 
van thuiszorg maar of ze hiervoor een meerderheid 
krijgt in de Eerste Kamer is zeer de vraag.  
Vervoort:  “De bezuinigingen op de  thuiszorg  zullen 
leiden  tot  vereenzaming,  verwaarlozing  en 
vervuiling  van  mensen  die  thuis  wonen  en  zorg 
nodig  hebben.  Onze  gemeente 
moet  zich  niet  neerleggen  tegen 
deze  koude  sanering  van  de 
thuiszorg,  maar  het  kabinet 
proberen  op  andere  gedachte  te 
brengen.  Ik kan me niet voorstellen dat Venlo  ook 
hierin  liever  weg  kijkt  en  niet  haar 
verantwoordelijkheid neemt”.  
 
Tevens  sluiten  onze  raadsvragen  aan  bij  de 
conceptmotie  die  naar  de  gemeenteraadsleden  in 
Venlo  is gestuurd. Ze kregen het verzoek de motie 
te  bespreken  in  hun  fractie  en  liefst  mee  in  te 
dienen,  om  zodoende  Venlo  tot  ontslaggolf  vrije 
gemeente te verklaren en kwalitatief gegarandeerde 
(thuis)zorg zonder (zomer)stop te blijven leveren.  

 
Het  al  dan  niet  indienen  van  de  motie  eind  deze 
maand,  september,  is  afhankelijk  van  de 
beantwoording  van  onze  raadsvragen  door  het 
college van B&W in Venlo. We houden de druk erop! 



Mikwe of geen Mikwe? 
  
De  SP  heeft  de  discussie  rondom de  echtheid  van 

het  Mikwe  gezien  als  een 
wetenschappelijk  debat 
maar  met  het  mogelijk 
verkeerd  informeren  van  de 
gemeenteraad  wordt  de 
grens  van  een  politieke 
doodzonde  overschreden. 

Reden  voor de  SPfractie  om het  college  van B&W 
hier stevig op te bevragen. We hopen dat er met die 
openheid  eindelijk  helderheid  en  een  einde  komt 
aan het gedoe rondom het Mikwe.  
 
De  SP  heeft  veel  belangstelling  voor  historisch 
erfgoed, mede door onze vragen en kritiek werden 
onder meer  het  Bondsgebouw,  Kranenbreukershuis 
en  Nedinsco  gerestaureerd  en  zelfs  een  nieuwe 
invulling kregen.  
Het  behouden  van  het  Mikwe  konden  we  dan  ook 
van  harte  ondersteunen,  ook  al  is  er  bij  dit  soort 
vondsten  altijd  wetenschappelijk  debat  over  de 
echtheid en exacte historie. 
Zo  ook  bij  dit  mogelijk  middeleeuws  joods  ritueel 
badhuis  (Mikwe).  Op  zich  niet  erg  want  een 
dergelijk  debat  versterkt  de  levende  geschiedenis 
van een stad.  
Wat wel  ergerlijk  is,  is  als 
over  dit  archeologische 
topstuk  door  de  gemeente 
blijkbaar  onwaarheden 
worden verteld. Dat is niet 
alleen zonde maar ook een politieke doodzonde van 
formaat. De vraag is of dat aan de hand is.  
 
De  ene  stadsarcheoloog  is  voor  95%  zeker  dat 
Venlo  een  Mikwe  kent,  de  andere  stadsarcheoloog 
betwist dat. Voer voor discussie en tevens trekt het 
jaren aan onderzoek in twijfel. 
Op  4  september werd  de gemeenteraad bijgepraat 
en leken de stadsarcheologen het lont vakkundig uit 
het kruitvat te verwijderen. Ook de wethouder leek 
zeer  zeker van zijn zaak. Het  Limburgs Museum  in 
Venlo  zou  onderzoek  hebben  gedaan  naar  de 
echtheid,  honderden  andere  deskundigen  zouden 
zijn  geraadpleegd.  Geen  speld  tussen  te  krijgen, 
men  ging  niet  zomaar  te  werk.  De  welles/nietes 
discussie liep met een sisser af en leek een storm in 
een glas water. Leek… 
 
Een dag verschenen er berichten dat de opgevoerde 
deskundigen  van  niets  weten,  verwezen  is  naar 
onderzoek  dat  niet 
bestaat,  en  dat  het 
Limburgs  Museum  geen 
onderzoek  had  gedaan 
naar  het  Mikwe.  Er  vielen 
zelfs  woorden  als 
“crimineel  gedrag”.  De 
politieke vraag is dan ineens wie er hier jokken?  
 
Kan  het  zo  zijn  dat  het  Limburgs  Museum en  een 
aantal  onafhankelijk  deskundigen  los  van  elkaar 
binnen 24 uur veinzen over hun betrokkenheid? Of 
ligt  de  leugen aan de  andere  zijde  namelijk  bij  de 
gemeente?  Daarmee  zou  direct  het  vertrouwen  in 
de betreffende wethouder ter discussie staan.  

 
Onze  vragen  hebben  inmiddels  het  stilzwijgen  van 
de gemeente doorbroken,  alle  relevante  informatie 
ligt nu transparant ter inzage. Wordt vervolgd. 

Wat als de crisisopvang vol zit? 
 
Steeds meer gezinnen die tot voor kort een goed – 
vaak  dubbel  –  inkomen  en  een  eigen  woning 
hadden, raken door de crisis in grote financiële nood 

en  steeds  vaker  dakloos. 
Wanneer  deze  mensen 
aankloppen  bij  de  crisis
opvang, moet deze vaak ‘nee' 
verkopen aan deze wanhopige 
ouders  (vaak  met  kinderen), 

omdat  de  opvang  tot  de  nok  toe  vol  zit.  Eind  juli 
vroegen we aan B&W hoe dit in de regio Venlo zit en 
wat de gemeente er aan gaat doen.  
 
Raadslid Alexander Vervoort:  “Ook  in onze  regio  is 
een  toename  van  het  aantal  huisuitzettingen, 
schuldhulp/  schuldsanering,  financiële  problemen 
(ook  restschuld  en  verlies  op  de  eigen  woning), 
zorgen  rondom  werk(loosheid),  inkomen  en/of 
bijstand. Dit betekent vaak ook een toename van de 
vraag  om  (crisis)opvang  en  andere  hulp  zoals 
budgetteren,  op  psychisch  vlak,  wonen,  werk, 
uitkering  enzovoorts.  Dit  terwijl  de  wachtlijsten 
hiervoor ook toenemen.  Ik schrik hiervan en maak 
me ernstige zorgen.”  
 
Een  groeiend  aantal  'nieuwe  armen'  doet  een 
beroep  op  maatschappelijke  instanties  voor 
noodhuisvesting.  Vooral  ZZP’ers  zijn  de  dupe,  die 
kunnen de huur of hypotheek niet meer betalen. 
Vervoort:  “Ook  belanden  veel  mensen  met  de 
nieuwe  huurregels  tussen 
wal  en  schip;  te  hoog 
inkomen  (op  papier)  om  te 
mogen huren maar te weinig 
inkomen  (in  werkelijkheid) 
om  de  hypotheek  te  blijven 
betalen. Hierdoor komen steeds vaker gezinnen op 
straat te staan. Een onwenselijke situatie.” 
 
Volgens  de  Federatie  Opvang  Nederland  wonen 
ondertussen  5.000  kinderen met  hun  ouders  in  de 
opvang. Tegelijkertijd  is er een grote  toename van 
afwijzingen omdat er geen plek meer is.  
Gesprekken met mensen en instanties wijzen ons er 
op dat er ook in Venlo gezinnen worden afgewezen 
en eindeloos doorverwezen omdat de opvang vol zit. 
 
De  opvang  voor  daklozen  is  vaak  ongeschikt  voor 
gezinnen  maar  ook  daar  komen  steeds  meer 
aanmeldingen  binnen.  Door  gebrek  aan  opvang 
worden  soms  gezinnen  uit  elkaar  getrokken  en 
kinderen bij pleeggezinnen ondergebracht. 
Vervoort:  “Dit  is  onwenselijk,  inhumaan,  onnodig 
psychisch  en  emotioneel 
belastend.  Ik  hoop  dat 
deze  situatie  zich  in  onze 
regio  niet  op  grote  schaal 
voordoet maar  ik  sprak  al 
enkele  mensen  die  het 
overkomen  is.  Een  trieste 
constatering  dus  moet  de  gemeente  heel  snel  in 
overleg met haar partners om te voorkomen dat er 
nog meer gezinnen – en zeker kinderen – op straat 
komen te staan!” 
 
De  SP  verwacht  een  spoedige  beantwoording  van 
onze  vragen  en  daarmee  ook  aandacht  en 
oplossingen  voor  de  (toekomstige)  problemen 
rondom de crisisopvang. Zo niet komen we zelf met 
verbetervoorstellen. 



Hoe zit het nu met dat beleid 
voor mantelzorgwoningen? 
 
Op 25 mei 2011 diende de SP een motie in die het 
gemeentebestuur  opdroeg  om met  nieuw  beleid  te 
komen  zodat  het  realiseren  van 

mantelzorgwoningen  op 
het  eigen  erf  (aanbouw  of 
verbouw van een bestaand 
gebouw  bij  de  woning) 
mogelijk wordt. Tot die tijd 
zou  de  gemeente 
projectbesluiten  ruimhartig 

toepassen. Onze motie werd door alle  fracties mee 
ingediend  en  unaniem  door  de  gemeenteraad 
aangenomen.  
Een  mooi  succes  maar  sindsdien  zijn  gedane 
toezeggingen  niet  nagekomen  en  werden  onze 
vragen  daarover  niet  beantwoord.  Als  er  via 
informele  wijze  niet  gereageerd  wordt  op  onze 
vragen  dan maar  via  formele  raadsvragen,  die  we 
31 juli naar B&W stuurden. Want wij, en de burger, 
willen nu eindelijk eens weten hoe het zit.  
 
De  SPfractie  heeft, mede  namens  enkele  burgers, 
de  afgelopen  jaren  diverse  malen  bij  het 
gemeentebestuur  geïnformeerd  naar  de  stand  van 
zaken,  uitvoering  en  beleidsaanpassing.  Als  reactie 
kregen we dan van de wethouder terug dat er nog 
iets moest worden uitgezocht, dat er nog tijd nodig 
was  om de  procedure  aangepast  te  krijgen, dat er 
nog  iets  voorgelegd  zou worden,  enzovoorts.  Niets 
concreets.  Gedane  toezeggingen  werden  niet 
waargemaakt en als men daarnaar vroeg kwam er 
geen antwoord. 
 
Vooralsnog is het voor de SPfractie en de bevolking 
onduidelijkheid hoe het er nu voor staat en wat er 
gaat gebeuren. Mensen vragen zich af of ze nu wel 
of niet bij hun woning een mantelzorgwoning mogen 
realiseren  en  dus  of  ze  op  hun  vertrouwde  plek 
kunnen blijven wonen en oud worden, met de zorg 
van hun naasten.  
Mensen  blijven  hierdoor  in  onzekerheid  of  hun 
aanvraag voor het realiseren 
van  een  mantelzorgwoning 
akkoord  is  of  enkel  (voor 
bepaalde  tijd)  gedoogd 
wordt.  Geïnteresseerden 
weten  niet  waar  ze  aan  toe 
zijn, burgers worden niet (actief) geïnformeerd.  
 
En  dag  na  indienen  van  onze  vragen  belde 
wethouder  Testroote  de  SP  met  de  veront
schuldigingen dat het allemaal zo lang duurt en dat 
onze  vragen  niet  beantwoord  werden,  en  met  de 
mededeling dat er in september een beleidsvoorstel 
naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Tot die tijd  
en  vanaf  het  aannemen  van  dat  raadsvoorstel 
(besluit)    zal  de  gemeente  soepel  omgaan  met 
aanvragen voor een mantelzorgwoning.  
 
SPraadslid  Alexander  Vervoort:  “Een mooie winst, 
hier  ben  ik  blij  mee  maar  van  de  andere  kant 
hebben we vaker  toezeggingen gekregen dus eerst 
zien.  Wel  jammer  dat  er  raadsvragen  en  media
aandacht  voor  nodig  zijn  om  de  gemeente  in 
beweging te zetten. De SP houdt de vinger aan de 
pols.  Ik  ben  benieuwd  naar  het  raadsvoorstel  en 
hoop  dat eindelijk  onze motie  uitgevoerd wordt  en 
er een gedegen zorgwoningenbeleid komt dat snel, 
simpel en soepel is.” 

Vragen over vertrek meldkamer 
  
Het  nieuws  dat  de  gemeenschappelijke meldkamer 
van politie, ambulancezorg en brandweer verdwijnt 

naar  Maastricht  roept  de  nodige 
vragen  op  bij  de  SP.  Want  op 
welke  wijze  is  het  besluit  tot 
sluiting  van  deze  meldkamer, 
gelegen in het regiopolitiebureau in 

Venlo,  tot  stand  gekomen?  Hoe  is  het 
gemeentebestuur  daarin  betrokken  geweest  en  op 
welke  wijze  was  B&W  voornemens  de  raad  hier  al 
dan  niet  over  te  informeren?  Op  22  augustus 
vroegen we B&W via raadsvragen om opheldering. 
 
Het verplaatsen van de meldkamer is opgelegd door 
minister Opstelten  (VVD)  die  zodoende  vooral geld 
wil besparen.  
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “We hebben maar 

even  navraag  gedaan  bij  de 
hulpverleningsinstanties wat zij vinden van 
het  vertrek  van  de meldkamer:  Geen  van 
de disciplines ziet voordelen voor de regio. 

Men vreest ook dat gebiedgebonden kennis verloren 
gaat waardoor de aansturing van voertuigen naar de 
juiste  plek  moeilijker  verloopt.  De  brandweerman, 
ambulancechauffeur  en  politieman  ziet  blijkbaar 
geen enkel voordeel.” 
 
Heerschop:  “Bij  positionering  en  inzetten  van 
hulpverleningsvoertuigen is gedegen kennis van het 
inzetgebied  van groot  belang,  ook met  het oog  op 
de  aanrijdtijden.  De  provincie  Limburg  is  groot  en 
langgerekt,  in  de  huidige  twee meldkamers  (Venlo 
en  Maastricht)  is  nu  nog  gebiedskennis  aanwezig. 
De vraag is of dat zo blijft wanneer met het vertrek 
van  de  meldkamer  uit  Venlo  mogelijk  ook  die 
specifieke kennis verloren gaat.”  
 
Heerschop:  “Voor  ons  is  het  vreemd  waarom 
gekozen  is  voor  Maastricht.  Is  dat  vanuit  een 
financiële  of  praktische  overweging?  Lijkt  ons  van 
niet  want  Venlo  ligt  voor  Limburg,  Brabant  en  de 
buurlanden  centraal, 
zeker  voor  de  toekomst 
als  de  veiligheidsregio’s 
mogelijk  worden 
gecentraliseerd.  Dan  had 
verplaatsing  naar 
Roemond  of  Weert  nog  logischer  geleken  maar 
gekozen  is  voor  het  zuidelijkste  punt  in  Limburg, 
een onlogische keuze.” 
  
Met  onze  raadsvragen  willen  we  duidelijk  krijgen 
welke overwegingen het college van B&W maakt en 
of de gemeenteraad controle kan uitoefenen.  
 
De SP is een aantal malen op (werk)bezoek geweest 
in  de  meldkamer,  in  2010  waren  SPKamerleden 
Henk  van  Gerven  en  Emile  Roemer  op  bezoek  en 
heeft zodoende gezien en 
gehoord  welk  een 
belangrijk  werk  de 
meldkamer  heeft  en  de 
spilfunctie  die  ze  vervult. 
Of  het  nu  gaat  om  de 
binnenkomende  112
meldingen  of  assistentieverzoeken  van 
hulpverleners,  de  meldkamercentralisten  doen  het 
allemaal.  
Het zou zonde zijn – zeker voor Venlo – wanneer die 
specifieke kennis en vaardigheden verloren gaan. 


