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AGENDA
• Regiocongres zaterdag 20 april in
de Oranjerie te Roermond.
• Fractieoverleg op maandagen 22
april en op 13 en 27 mei. Steeds om
20.00 uur in de SP-fractiekamer (in
mei bespreekt de gemeenteraad
de voorjaarsbegroting/kadernota)
• Bestuursoverleg op dinsdagen 23
april en 28 mei, om 20.00 uur in de
SP-fractiekamer
(stadswinkel,
Prinsessesingel 30 Venlo).
• Themacursus ‘Heel de mens’ op
dinsdagen 14 mei, 11 juni en 2 juli
in Zaal De Glazenap, Spechtstraat
58 Tegelen-Heide. Graag tot dan!
• 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!
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Leden bespraken democratisering economie
Dinsdag 2 april was er een algemene ledenvergadering die in
het teken stond van het regiocongres waar het discussiestuk
‘Naar een democratische economie en samenleving’
besproken werd. Daarnaast wilde het bestuur van gedachte
wisselen met de leden over de richting naar de verkiezingen in 2014.
Het verkiezingsjaar 2014 komt met rasse schreden dichterbij. Het lijkt nog ver
weg maar over 11 maanden staan we weer in het stemhokje. De
ledenvergadering heeft begin dit jaar besloten dat de SP in Venlo opnieuw zal
deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Tot die tijd dient er
wel nog een en ander te gebeuren willen we goed beslagen ten tonele
verschijnen.
De ledenvergadering van 2 april zette een volgende stap en besprak de
voortgang met de twee commissies die aan de slag zijn voor het onderzoek en
schrijven van het verkiezingsprogramma 2014-2018 en het
scouten, scholen en samenstellen van de kieslijst. Beide dienen
in het najaar in concept gereed te zijn zodat een volgende
ledenvergadering er een besluit over kan nemen. Mogelijk dat
voor de zomer al duidelijkheid komt over de conceptinvulling van de
lijsttrekkerspositie.
Daarnaast presenteerde de penningmeester het financieel jaarverslag en deed
de kascontrolecommissie uitspraak over de financiële stukken. De raadsfractie
legde verantwoordelijkheid af over haar doen en laten in het eerste kwartaal.
Het afdelingsbestuur lichtte toe welke zaken er de komende tijd op de agenda
staan, de leden hebben hierbij hun wensen en bedenkingen geuit.
Ook diende deze algemene ledenvergadering als voorbereiding op het
regiocongres (20 april in Roermond) waarvoor afgevaardigden gekozen werden
die de afdeling Venlo vertegenwoordigen. Belangrijkste onderwerp dan is het
bespreken van het discussiestuk over de democratisering van de economie.
Hier is de SP landelijk al enkele jaren over aan het nadenken en onderzoeken
welke alternatieven mogelijk zijn om het economische en financiële systeem te
verbeteren.
In december 2012 publiceerde het Wetenschappelijk Bureau van de SP een
speciale editie van het blad Spanning over de Democratisering
van de Economie. Hierin staan een aantal voorbeelden,
initiatieven en gedachten over de greep van de politiek en de
samenleving op onze economische ordening. Wat staat de SP
de komende jaren te doen om deze greep vorm te geven en te
versterken? En wat is eigenlijk democratisering van de
economie en hoe kunnen we als afdeling hieraan bijdragen?
Bestuurslid Alexander Vervoort: “Een radicale ommezwaai is nodig want het
huidige systeem op kapitalistische grondslag brengt de (wereld)economie
steeds weer in diepe crises, enkelen profiteren van de misère van de rest, van
fouten wordt niet geleerd. Sterker, de fouten uit het verleden worden steeds
weer gemaakt. Tijd dus voor een duurzame verandering die de maatschappij
verdedigt tegen perverse prikkels van winstbeluste individuen, in stand
gehouden door de macht van het grootkapitaal en
gesteund door haar vazallen in de politiek. De rijken
worden alsmaar rijker en de rest steeds armer, het
volk
wordt
geïnjecteerd
met
praatjes
over
hervormingen en bezuinigingen, loonmatiging en
nodige arbeidsmigratie terwijl iedereen ziet en weet
dat er betere alternatieven zijn waarbij iedereen profiteert en niemand buiten
de boot valt, met gezonde ondernemingen en voldoende werkgelegenheid. Op
dus naar een democratische economie en samenleving; het discussiestuk
waarover de leden zich over mogen buigen.”

Voortgang reanimatieprojecten?
Al jaren ijvert de SP in de
gemeenteraad om in de gehele
gemeente een oproepsysteem
te realiseren om geschoolde
vrijwilligers
snel
bij
een
reanimatie te brengen. Vaak dachten we dat we het
het voor elkaar hadden maar steeds kwam het er
niet van. Eind vorig jaar was er dan eindelijk een
glasharde toezegging. Sindsdien is het echter stil.
De SP vroeg begin april (wederom) opheldering.
Het draait allemaal om een relatief simpel principe;
plaats op strategische plekken Automatische
Externe Defibrillatoren (AED hartmassageapparaten)
en laat mensen met kennis van reanimatie hun
mobiele
telefoonnummer
doorgeven
aan
de
meldkamer. Bij een reanimatie kunnen burgers snel
minuten eerder dan de ambulance hulp verlenen.
Kostbare levensreddende minuten gaan zo minder
snel verloren.
Een actief beleid om het snel ingrijpen bij
reanimatie door vrijwilligers mogelijk te maken,
leidt niet alleen tot het redden van levens of het
voorkómen van ernstige gezondheidsklachten maar
kan ook leiden tot lagere zorgkosten, minder
economische schade door sneller herstel van de
patiënt en mogelijk een hechtere gemeenschapszin.
Sinds 2008 maakt de SP zich sterk om een dekkend
reanimatiesysteem (via oproepen en vrijwilligers)
van de grond te krijgen. In Arcen, Lomm en Velden
is zo’n project enkele jaren geleden wel al succesvol
tot stand gekomen, onder de naam Hartslag.
Ondanks vele toezeggingen en aangenomen moties
kwam het waarschuwingssysteem ‘AED-alert’ in de
rest van de gemeente niet van de grond.
Erger nog, het project Hartslag in Arcen, Lomm en
Velden dreigde verloren te gaan omdat het 20.000
euro tekort kwam om de vele defibrillatoren (AED)
in stand te houden en
vrijwilligers te kunnen blijven
opleiden. Nog meer reden
voor de SP om in actie
blijven, om Hartslag overeind
te houden en een dergelijk systeem eindelijk in de
rest van gemeente uit te rollen.
In het najaar van 2012 was in Venray de
reanimatie-estafette waarbij gedeputeerde Koppe
stelde dat de provincie Limburg substantieel geld
beschikbaar zou stellen voor reanimatie-projecten.
De SP-fractie heeft toen de wethouder gevraagd
hier gebruik van te maken.
Reactie van de wethouder was dat dit onderwerp
niet politiek zou moeten zijn omdat het gewoon een
goed initiatief was. Sterker, tijdens de behandeling
van de begroting in november 2012 is toegezegd
dat het reanimatiesysteem in Arcen, Lomm en
Velden op financiële ondersteuning kan rekenen.
Een flinke opsteker, niet alleen zou Hartslag zijn
gered maar ook zou eindelijk in de rest van de
gemeente AED-alert gerealiseerd worden. Zo leek
het althans...
De raadsleden Lommen (CDA) en Heerschop (SP)
zouden samen met wethouder Testroote naar de
gedeputeerde gaan om de zo royaal door de
gedeputeerde voorgestelde gelden ook ten behoeve

van de gemeente Venlo te laten komen. Ondanks
regelmatig navragen om een afspraak te maken is
hier geen voortgang in te bespeuren.
Ook kan uit contacten die de SP heeft met
ambulancepersoneel
en
de
Gemeenschappelijke Meldkamer van
de hulpdiensten worden opgemaakt
dat er nog geen alarmeringssysteem is
voor de ‘oude’ gemeente Venlo (zoals
tot 2010 zonder Arcen, Lomm,
Velden). Dit terwijl er wel toezegging
liggen om dit voor heel Venlo te
realiseren. Redenen genoeg voor de SP om over dit
thema opnieuw raadsvragen te stellen.
De wethouder wilde het onderwerp niet politiek
maken maar door zijn afwachtende houding zorgt
hij daar nu zelf voor. De SP zet het reanimatieproject andermaal op de politieke agenda en dat
blijven we doen totdat het eindelijk geregeld is!

Waarom voldoet Venlo niet aan
toezicht op kinderopvang?
De SP in Venlo wil dat de gemeente snel orde op
zaken stelt in het toezicht op de
kinderopvang. Uit cijfers van de
Inspectie van het Onderwijs
blijkt namelijk dat Venlo niet of
onvoldoende voldoet aan de
minimumeisen voor toezicht en handhaving. De SP
heeft hierover op 10 maart raadsvragen gesteld.
Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt
dat de gemeente Venlo niet genoeg doet om de
kwaliteit van de kinderopvang te controleren.
Samen met 50 andere gemeenten staat Venlo op de
zogenaamde B-lijst van deze inspectie. Concreet
betekent dit dat de gemeente Venlo niet voldoet aan
de wettelijke minimumeisen voor de uitvoering van
toezicht op en handhaving van kinderopvang.
Naar aanleiding van deze publicatie heeft de SPfractie vragen ingediend bij het gemeentebestuur.
De SP wil van het gemeentebestuur van Venlo
weten welke zaken in de gemeente moeten worden
verbeterd om aan de minimumeisen van de
inspectie te voldoen. Daarnaast wil de partij dat er
snel orde op zaken wordt gesteld in het toezicht op
de kinderopvang in Venlo.
Venlo stelt dat de lijst met 114 controlepunten kan
verdwijnen en vervangen dient te worden door 15
regels “die echt belangrijk zijn”. De SP wil weten
welke 15 regels dit dan zijn en welke punten
volgens Venlo overbodig zijn om toezicht op uit te
voeren en/of te handhaven.
Daarnaast is het maar de vraag of de rijksoverheid
mee gaat in de gedachte voor een verkorte nieuwe
lijst, dus willen we graag
weten of Venlo bij een
afwijzing van haar plannen
alsnog
verantwoordelijkheid
neemt en gaat voldoen aan
de door de onderwijsinspectie gestelde wettelijke
minimumeisen voor handhaving en toezicht, en of
ze daar al een plan van aanpak voor heeft om snel
aan die eisen te voldoen en zo nee, welke gevolgen
dit heeft voor de (kwaliteit van de) kindcentra.

Nieuwe wet is zwaard boven WAA
Twee vakbonden hebben het
gemeentebestuur
per
brief
benaderd over de mogelijke
privatisering van het sociale
werkbedrijf WAA of onderdelen
hiervan. Een afschrift van deze brief is naar de
raadsleden van de raad Venlo gegaan. Na
gesprekken met de opsteller van deze brief roept dit
bij de SP de nodige vragen op, die we eind maart
aan de wethouder stelden.
“Voorzitter, deze week kregen de raadsleden een
brief van AbvaKabo FNV en het CNV over de WAA.
Ik had vragen bij die brief, maar dacht ook aan de
woorden van de wethouder bij de behandeling van
het sociaal domein een week eerder. We moeten
voorzichtig met de mensen van de WAA omgaan
want ze zijn kwetsbaar, juist omdat ze kwetsbaar
zijn is de SP van mening dat wij deze vragen hier in
de gemeenteraad moeten stellen.” Zo begon SPraadslid Ton Heerschop het vragenhalfuur voor de
raadsvergadering van 27 maart.
Waarom deze inleiding?
Een week voor de raadsvergadering stelde de
wethouder van sociale zaken dat de vakbonden en
enkele politieke partijen over de rug van de mensen
in de sociale werkplaats van de WAA hun politieke
doel probeerden te bereiken. Hij wees erop dat we
over deze zaak geen politiek moesten maken omdat
deze mensen toch al kwetsbaar zijn.
De SP kent het dossier van de sociale werkplaatsen
in Nederland maar al te goed. De brief van de vakbonden, om betrokken te worden bij de gesprekken
rondom een eventuele privatisering van de WAA,
baarde genoeg zorgen om vragen te stellen.
De SP stelde de volgende mondelinge raadsvragen:
Is de gemeente bezig met privatisering? Is men
bereid om ook na 1 januari 2014 instroom in de
WAA of vergelijkbare sociale
werkvoorziening mogelijk te
maken? Is men bereid om in
te zetten dat privatisering
geen negatieve gevolgen voor
het personeel mag hebben? Betrekt men de vakbonden bij de gesprekken tussen gemeente(n) en WAA?
De antwoorden van wethouder Testroote (PvdA)
waren uitgebreid en duidelijk:
Vanaf 1-1-2014 zal er door de (nog aan te nemen)
Participatiewet
geen
nieuwe
instroom
meer
plaatsvinden in de sociale werkvoorziening. De
gemeente ontwikkelt scenario’s voor de WAA op
basis
van
het
verwachte
kabinetsbeleid,
privatisering kan dus aan de orde zijn.
Ook doet men pogingen om na 2014 instroom te
blijven garanderen maar garanties vallen niet te
geven. Door de nieuwe wet zullen er in de WSW
geen nieuwe banen komen, de wethouder hoopt dat
er elders beschutte (onder begeleiding) werkplekken
ontstaan maar het is twijfelachtig of dat ook
conform de huidige voorwaarden en lonen zal zijn
die in de WSW gelden.
De wethouder zegde als laatste toe dat de
vakbonden worden betrokken in de komende
overleggen over de toekomst van de WAA.
De SP had een motie klaarliggen om eventueel
zaken af te dwingen maar de antwoorden maakte
die motie gelukkig (vooralsnog) overbodig.

Voorlopig weet de wethouder dat het de SP is die zal
toezien hoe de processen rondom de WAA gaan
lopen. Zeker nu de PvdA zich
niets meer lijkt aan te trekken
van haar gedane beloften in de
strijd tegen de ingrepen bij de
sociale werkplaatsen onder het
kabinet Rutte-I (VVD, CDA, PVV), nu de PvdA de
VVD-plannen voor afbraak gewoon gaat uitvoeren.
De toekomst voor de WAA werd er niet duidelijker
op, de wethouder wil graag garanties bieden maar is
afhankelijk van het kabinetsbeleid (VVD, PvdA) dat
lijkt in te zetten op het wegbezuinigen van 70.000
werkplekken in de sociale werkvoorziening.
De Participatiewet zal dan ook de regio Venlo raken
en is daarmee als een zwaard van Damocles dat
boven de sociale werkbedrijven hangt. Hopelijk
gebruikt de Tweede Kamer haar gezonde verstand
en haalt men dat mes op de keel weg zodat mensen
die werken in een beschutte omgeving vanaf 2014
niet in de bijstand achter de geraniums komen maar
hun werkplek houden.
Reden genoeg om vragen te blijven stellen als het
nodig is. Of mensen nu kwetsbaar zijn of niet, daar
waar onrecht dreigt te ontstaan en verworven
rechten in de verdrukking komen mag een politieke
partij niet zwijgen. De SP heeft dan ook te kennen
gegeven deze kwestie stevig te blijven volgen.

Zorgen over nieuwe ontslaggolf bij
Océ, SP stuurt bestuur open brief
De SP heeft op 20 maart in een open brief aan
Anton Schaaf, bestuursvoorzitter van Océ, afwijzend
gereageerd op de aankondiging van het verdwijnen
van
300
arbeidsplaatsen.
In
de
afgelopen jaren zijn bij Océ in Venlo
ruim 1300 banen verdwenen, zowel
vaste banen als ingehuurd personeel.
Het bericht dat er bij opnieuw ontslagen te
betreuren zijn dwingt ons een brief te schrijven met
een uiteenzetting van onze zorgen.
Raadslid Alexander Vervoort: “Dat een bedrijf in
financiële problemen zoekt naar oplossingen is
logisch maar door iedere keer opnieuw daarbij als
eerste het instrument van personeelsreductie te
hanteren gaat ons te ver, te meer omdat er andere
mogelijkheden zijn om kosten te besparen. We
hebben geen goed zicht in hoeverre Océ zulke
alternatieven bekijkt of heeft afgewogen, wel
hebben we het bedrijf in 2009 en 2011 al eens
gewezen (ook via een open brief) op haar riante
beloningsbeleid van haar topmensen. We hebben de
heer Schaaf nadrukkelijk uitgenodigd om een
reactie te geven op onze open brief en daarbij meer
uitleg gevraagd bij nut en noodzaak van de op 19
maart aangekondigde ontslagen.”
Onze open brief is tevens een moreel en politiek
appèl op het lokale bestuur, zowel raadsfracties als
B&W, om alles op alles te zetten om in deze
crisistijd Venlo economisch aantrekkelijk te maken
en houden maar vooral om te zorgen dat
werkgelegenheid voor de regio Venlo behouden
blijft. Vervoort: “Want Océ is niet het enige bedrijf
in moeilijkheden en waar (reeds) ontslagen te
betreuren zijn. De politiek moet hierin niet de
schouders ophalen maar voor zichzelf een rol zien
en die rol als speerpunt oppakken.”

StuFi-actie ROOD Blariacumcollege
Ze zijn het zat, de leerlingen
van het Blariacumcollege. De
Studiefinanciering omzetten
in
een
leenstelsel
zal
betekenen dat straks iedere
jongere die van het hoger
onderwijs komt, start met een schuld van ongeveer
30 duizend euro. Onderwijs dient toegankelijk te
zijn voor iedereen, niet voor alleen degenen die het
kunnen betalen. Daarom voerde ROOD, jong in de
SP, maandag 18 maart actie in Blerick.
Rohan Nagel, contactpersoon van ROOD, jong in de
SP in Venlo, geeft het kraakhelder weer: “In ons
land hebben we geld voor de meest vreemde zaken.
We hadden om de hoek een Floriade die miljoenen
heeft gekost, in Zuid-Limburg sponsorde de
overheid het WK wielrennen, het kabinet gaat
gewoon door met een onbetaalbare straaljager JSF
die steeds meer gebreken vertoont en steeds
duurder wordt. Hoe kun je dan stellen dat de
studiefinanciering moet sneuvelen?”

Twee van de vele docenten die de actie ondersteunen door
zich ook op de foto te laten zetten (rechts ROOD-lid Ali).

Deze actie (maandag 18 maart) smaakt voor ROODVenlo duidelijk naar meer, Rohan heeft er zin in:
“De lijntjes met ROOD landelijk zijn lekker kort en
we zijn in staat om samen met andere jongeren een
actie als deze snel vorm te geven. Zoals onze
landelijke voorzitter altijd zegt: “Jongeren moeten
de hemel bestormen”, en dat is precies wat ROODVenlo gaat doen!”

Vragen over tegenvallers Greenpark
De regiokrant schreef op 16 maart over een gebrek
aan belangstelling van bedrijven voor Greenpark
Venlo. Een miljoenendebacle zou
voor de hand liggen, rentelasten
dreigen verder op te lopen, de
regio
is
uitgegaan
van
onrealistische verwachtingen. De
reportage in het dagblad is voor de SP-fractie mede
aanleiding om direct raadsvragen te stellen aan het
gemeentebestuur.
Rohan (met protestbord) en Ali (rechts) zijn de kartrekkers
van ROOD-Venlo, hier met actievoerende klasgenoten.

Een vraag die duidelijk meer leerlingen zich stellen.
Veel van hen gingen met het bord ‘30.000 euro
studie schuld’ op de foto om te laten zien dat ze het
oneens zijn met de kabinetsplannen om de
studiefinanciering en de OV-studentenkaart te
vervangen voor een schuldenstelsel.

De ROOD-jongeren hebben hun protestactie netjes
aangekondigd
bij
het
Blariacumcollege.
De
schooldirectie gaf meteen toestemming voor de
actie omdat ze de negatieve gevolgen van het
leenschuldenstelsel erkennen. Een opsteker voor de
ROOD-jongeren en de scholieren.
Rohan: “Helemaal tof was dat ook diverse docenten
mee deden aan de actie en zich uitspraken voor
behoud van toegankelijk onderwijs. Dat laat zien dat
er in de praktijk heel anders wordt gedacht over
deze platte bezuiniging dan in het wereldvreemde
Den Haag.”

Dagblad de Limburger berichtte over een gebrek
aan belangstelling van bedrijven voor Greenpark
Venlo, het voormalige Floriadeterrein. Volgens de
krant zou in het gunstigste geval het verlies in 2024
oplopen tot 2,7 miljoen euro, in het ongunstigste
geval zou sprake zijn van een tekort van 10,9
miljoen euro (mits alle grond binnen tien jaar
verkocht wordt, zonder rekening te houden met
kosten voor extra investeringen, oplopend tot 3,95
miljoen euro).
Verder
spreekt
de
berichtgeving
over
marktonderzoek door bureau DTZ Zadelhoff waaruit
zou blijken dat Venlo geen kantoormarkt was of zal
worden. De plannen van het gebruik van het terrein
gaan
echter
wel
uit
van
voornamelijk
kantoor(achtige)gebouwen. Al
jaren staat in Nederland voor
vele
miljoenen
vierkante
meters
aan
bestaande
kantoren leeg. Een succesvol
kantorenpark in Venlo lijkt
dan ook een onrealistische verwachting. Door het
onderzoek wist men beter, dat dit onhaalbaar is,
maar toch hield men er lang aan vast. Tegen beter
weten in.
De oplossing voor de tegenvallende grondverkoop
lijkt te worden gezocht in de ontwikkeling van een
bedrijvencampus waarbij de provincie Limburg fors
gaat
bijspringen
met
gemeenschapsgeld.
Daarnaast zal bij niet verkopen van grond de
rentelast nog verder stijgen. Volgens de krant ligt
een
miljoenendebacle
voor
de
hand.
Genoeg redenen voor de SP om het college van
B&W om opheldering te vragen.

