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VOORWOORD
Dit document is niet alleen een verkiezingsprogramma maar vooral een sociaal manifest. We leggen
verantwoording af, getuigenis, maar tevens een intentieverklaring voor minmaal de komende vier jaren.
Want het menselijk kapitaal in Venlo is verwaarloosd, te veel aandacht ging naar het dichten van de gaten
in de begroting met miljoenen bezuinigingen en de realisatie van grote projecten, al dan niet succesvol.
Dat verdient verbetering, op basis van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit.
De afgelopen raadsperiode was er vooral één waarin de stad nog nadrukkelijker naar staal en beton
moest ruiken. De coalitie van VVD, CDA en PvdA kwam na de Maasboulevard, Q4 en de Floriade met
nog meer megalomane projecten naar de gemeenteraad. Eerst moest nog meer geld gepompt worden in
de Floriade door ondersteuning van Villa Flora. Verder moest op het kazerneterrein een voetbalstadion,
casino en scholencomplex verrijzen. Een plan dat door de raad gedrukt is zonder rekening te houden met
de mening van vele burgers in Venlo. Vaak kwamen deze plannen er door met gedoogsteun van de
Lokale Democraten en D66, partijen die nu ineens roepen dat het anders moet.
De SP was in de afgelopen vier jaren actief in de raad maar ook op straat. Geworteld in de wijken en met
een enorme energieke ploeg mensen op straat, werden successen geboekt. Waar de coalitie zwembad
Nieuw Steyl in 2010 wilde sluiten zorgde actie van de SP – samen met verenigingen en betrokken
burgers – er voor dat de zaak terug op de agenda kwam, met als resultaat behoud van het zwembad.
Het programma rondom reanimatie door burgers werd door ons keer op keer op de agenda geplaatst en
uiteindelijk gerealiseerd door het netwerk in te voeren in de gehele gemeente, mede door ondersteuning
van de provincie.
De SP deed onderzoek onder burgers, ondernemers en in bedrijven en kwam met rapporten over het
verbeteren van het ondernemersklimaat, veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Tegelen en Blerick.
Met diverse enquêtes peilden we de reizigersdrukte op de Maaslijn en de gevaren van het rangeerterrein.
Daarvoor kwamen we met alternatieven, waarvan sommige al zijn omgezet in beleid; voor andere zullen
we moeten blijven vechten.
De SP zette niet door vragen maar door actie druk op de NS om de intercity naar Eindhoven ook na 2016
te behouden.
Allemaal zaken die niet op de agenda van de raad voorkwamen maar wel belangrijk waren voor de
bevolking en dus voor de SP.
Met een kleine fractie en een energieke achterban werden op deze wijze straat en raad meerdere malen
verbonden. De volksvertegenwoordigers van de SP bleven op straat aanwezig en daar, maar ook via
sociale media, benaderbaar voor de burgers van Venlo.
De Hulpdienst van de SP bracht menig probleem aan het licht welke werden aangedragen bij de
betreffende wethouder(s) of ambtenaren. En hoewel dit werk achter de schermen gebeurde was het voor
individuele gevallen soms erg belangrijk en kwamen voor schrijnende gevallen oplossingen. Wel altijd op
basis van hoor, wederhoor en met gedegen onderzoek.
We horen wel eens: ‘Zijn jullie nu weer op straat? Er zijn niet eens verkiezingen.’ Juist als er geen
verkiezingen zijn is de SP in de buurt, om van burgers zelf te horen wat er goed gaat en wat er beter kan.
Die informatie gebruiken we voor verbetervoorstellen en om realiteitsbesef terug te brengen in het
gemeentebestuur. We toetsen de theorie, ook die van onszelf, aan de praktijk. Zó komen we met
gedegen beleid.
Bovenstaande kenmerkt de SP als partij, altijd actief, altijd aanspreekbaar, geen loze beloften of kritiek
om het kritiek maar getoetste ideeën en concrete plannen.
Zo bouw je vertrouwen op, zo laat je zien waarvoor je staat, dat je oprecht bezig bent voor de hele
maatschappij, en welk verschil je kunt maken.
Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed.
Laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet.
Ik nodig iedereen uit die staat voor een écht menselijker en socialer Venlo om mee te doen met de SP.
Ton Heerschop
Lijsttrekker SP in Venlo
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INLEIDING
Mensen zijn de bezuinigingen moe, het afbraakbeleid moet stoppen. Tijd voor sociale wederopbouw van
wat is gesloopt. We moeten voorkómen dat mensen nog verder uiteengedreven worden, door de
ingezette tweedeling een halt toeroepen. De tijd dat mensen en bedrijven/ondernemers met het meeste
geld en vrienden de dienst uitmaken en bevooroordeeld worden, moet voorbij zijn. Iedereen is
gelijkwaardig en verdient een gelijk speelveld.
Venlo heeft behoefte aan een sterk bestuur en daarnaast aan goede oppositie. Nu zit er een laakbaar
bestuur (VVD-CDA-PvdA) dat intern ruzie heeft en zwabberbeleid uitvoert, dat meet met twee maten. Dat
vooral haar eigen achterban tevreden wil houden en weinig oog heeft voor het algemeen belang. Waarbij
vriendjespolitiek welig tiert en geld uitgegeven wordt aan de totempalen van de bestuurders en hun
vrinden. Dat voorstellen van anderen wegstemt of enkel omarmt wanneer hun eigen imago er beter door
wordt. Dat stelt sociaal bezig te zijn maar intussen de omstreden klappen, opgelegd door Den Haag,
willoos uitvoert en tegelijkertijd nieuw beleid tracht te maken om de geslagen gaten mee te repareren. Dat
is geen sociaal beleid, dat is bij een overstroming een vinger in het gat in de dijk steken terwijl links en
rechts van je die dijk het begeeft.
Daarnaast zit er een oppositie waarvan de helft de coalitie gedoogt en blijft hopen om één van de
coalitiepartijen te mogen vervangen. Lokale Democraten en D66 lopen zich al vier jaar warm langs de
zijlijn, hopende op een breuk in de coalitie om in te mogen stappen. Dat zie je aan hun opstelling en
stemgedrag; grote woorden voor de bühne maar uiteindelijk lief meestemmen met VVD en CDA. Aan zulk
gedrag heeft de kiezer niets, die wenst duidelijkheid en karakter.
Omdat de coalitie regelmatig met in beton gegoten voorstellen komt, waar al een meerderheid voor is en
dat al bekokstoofd is met de wethouders, is er weinig sprake van echt constructief overleg. Debatten
hadden geregeld net zo goed per e-mail afgedaan kunnen worden want aan de inbreng van de oppositie
is kennelijk geen behoefte, er wordt niets mee gedaan. De na de verkiezingen in 2010 zogenaamde
uitgestoken hand van de VVD is verworden tot een middelvinger: ‘Wij bepalen en u mag tekenen bij het
kruisje’. Die arrogante opstelling en machtspolitiek heeft enkel geleid tot verslechterde verhoudingen.
Tot 2011 is getracht om ook de oppositie te verenigen maar doordat met name Lokale Democraten en
D66 zich niet aan de afspraken hielden, tegen gezamenlijke voorstellen en met de coalitie meestemden,
is dat overleg gestaakt. De SP heeft in de oppositie op tal van punten wel goed kunnen samenwerken
met GroenLinks en VenLokaal (en haar voorgangers Belfeldse Democraten, Realisten’82 en Fractie
Vervoort) en samen voorstellen ingediend. Zo hebben we enkele verslechteringen kunnen voorkomen of
repareren.
Je kunt aan het repareren blijven wanneer je niet zelf kunt beslissen. Tijd om die samenwerking dus om te
zetten in bestuur. De SP is er klaar voor.
Door onze werkwijze van analyse, onderzoek en alternatieven zijn we niet alleen de kritische luis in de
pels maar komen we altijd met gedegen realistische en betaalbare voorstellen. Plannen die vaak achteraf
alsnog worden overgenomen door de zittende macht of waarvan later blijkt dat de SP gelijk had in haar
kritiek. Beter is het om de afgegeven waarschuwingen meteen in beraad te nemen in plaats van achteraf
steeds: ‘Hadden we maar toen… Dan was nu niet… En hadden we voorkómen dat…’. De veelal vooraf
ingenomen opstelling maakt dat niet meer nagedacht wordt over alternatieven, maar ook dat de
raadsvergadering tot een show voor de bühne verwordt in plaats van een plek voor debat en overtuiging.
Beloftes dienen nagekomen te worden. Zo niet, dan moet duidelijk worden aangegeven waarom het toch
anders moet. Kenmerkend voorbeeld is het sluiten van de stadswinkels, ondanks de belofte bij de
herindeling dat ze open zouden blijven. Sluiting omwille van bezuinigingen terwijl het een politieke keuze
was. Dit creëert wantrouwen in de politiek, en dat begrijpen we. Dit had voorkómen kunnen worden en
anders gemoeten.
Venlo heeft behoefte aan serieuze politiek, aan mensen die niet in het bestuur zitten omwille van de
vergoeding of het strelen van het ego, maar om Venlo gereed te maken voor de toekomst. Een gezonde
toekomst met een gevulde schatkist, met oog voor de samenleving in plaats van het individu en het ‘zoek
het zelf maar uit’ principe dat nu overheerst.
Na elke verkiezing veranderde wel het college maar niet het beleid. Voor echte verandering is de SP
nodig. Tijd voor een 100% sociaal Venlo. Stem de SP in het gemeentebestuur.
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1.

BURGERS EN BESTUUR

De SP is een partij met een ideologische basis die de leden eraan houdt om zich in te zetten voor de
belangen van burgers, werkenden, werklozen en gepensioneerden, studenten, ouderen en zieken
wanneer deze botsen met de macht, het kapitaal of het neoliberalisme en neoconservatisme.
We zien ook in de gemeenteraad van Venlo partijen alle kanten op zwalken, zelfs wanneer ze van
oorsprong ook een ideologische basis kende maar die niet meer aanwezig acht of als ballast ziet. Partijen
flirten met elkaar, willen elkaar vooral te vriend houden, in de geest dat men elkaar nog wel eens een keer
nodig zou kunnen hebben. Die gedachte gijzelt de Raad en maakt ze lam. De SP daarentegen komt juist
met een kritisch geluid, controleert de macht en wijst ze op haar onvolkomenheden. Als het moet in de
oppositie, als het ons gegund is in de coalitie.
De afgelopen zittingsperiode van de gemeenteraad Venlo zijn pogingen gedaan om burgers meer te
betrekken bij het bestuur van de stad. Het programma Stad van Actieve Mensen (SAM) is daar een
voorbeeld van. De SP ondersteunt het idee om burgers te betrekken, maar te vaak is Stad van Actieve
Mensen gebruikt om bezuinigingen door te voeren. Je krijgt geen actieve burgers die zwerfvuil opruimen
in gebieden waar ze zelf niet wonen. Mensen gaan elkaar niet zomaar opzoeken als je
gemeenschapshuizen sluit. En mensen begrijpen al helemaal niet waarom zij taken van de gemeente
zouden moeten overnemen terwijl de overheid zelf megaprojecten gaat financieren. Mensen begrijpen
ook niet als er op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld nog geen geld is voor goede verlichting in de
straten.
De SP gelooft in directe democratie. Dat wil zeggen mensen actief opzoeken in hun wijken, naar mensen
luisteren en dat spiegelen aan je eigen uitgangspunten. Het doen van onderzoek en een gedegen
analyse is de basis van het bedrijven van goede politiek. Voor de SP is de buurt de schaal van de
toekomst1.
De gemeente is door herindelingen of zogenaamde fusies steeds groter geworden. In 2001 werden
Tegelen en Belfeld toegevoegd en in 2010 volgden Arcen, Lomm en Velden. De inwoners werd niets
gevraagd. De herindeling was opgelegd, de gemeenteraden stemden er vlug mee in omdat een flinke zak
met geld werd beloofd. Dat geld is uiteindelijk gestoken in de bouw van de Villa Flora voor de Floriade.
Een mogelijke nieuwe herindeling op termijn is niet ondenkbaar. Herindelingen moeten van onderop
gesteund worden, eerst dienen de inwoners gepeild te worden. De gemeente kan dit doen met een
objectieve enquête of bindend referendum. Dan ook voorkomen we dat mensen overrompeld en verrast
worden door een herindeling, waarbij het gevoel blijft bestaan dat men als stadsdeel of woonkern het
ondergeschoven kind is binnen de nieuwe gemeente.
Regionale samenwerking op tal van terreinen heeft bewezen een goed alternatief te zijn, die lijn dienen
we eerder door te trekken dan opnieuw gemeenten opheffen en opslokken.
Venlo kent het burgerinitiatief. Daar wordt weinig gebruik van gemaakt omdat de gemeenteraad de
uitkomst naast zich neer kan leggen. Burgerinitiatieven dienen serieuzer genomen te worden, alleen
praten over de voorstellen is onvoldoende, het signaal van de initiatiefnemers is niet voor niets en dient
dan ook opgepakt te worden. Bij grote ingrijpende voorstellen is een volksraadpleging een optie.
Bij de ontwikkeling van plannen voor de gemeente horen de burgers om wie het gaat gehoord te worden.
Als mensen echter het gevoel krijgen te hebben meegepraat, zonder dat er werkelijk iets met hun mening
wordt gedaan, ondermijnt dit het vertrouwen in bestuur en democratie. Bij onderwerpen als bijvoorbeeld
parkeren, bouwplannen of verslaafdenopvang moet het gemeentebestuur er nog te vaak op worden
gewezen eerst in overleg te gaan met de bewoners. Ook blijkt nog te vaak dat communicatie laat of niet
heeft plaatsgehad, zelfs niet met belangenorganisaties zoals de WMO-raad. Een goede communicatie is
belangrijk, zeker in het contact tussen burger en bestuur. Dit moet beter, soepeler en beter bereikbaar.
Informeer de burger tijdig en voorkom dat plannen al zijn dichtgetimmerd. De SP vindt het belangrijk dat
de burger bijtijds geïnformeerd wordt en vindt dat de gemeente hierin een grote inspanningsverplichting
heeft. Burgers moeten weten wat hen te wachten staat. Geef tijdig procedures aan en informeer de
burger over mogelijkheden rondom hoor- en wederhoor, bezwaar- en beroepprocedures en inspraak.
Maak gemeentelijke plannen leesbaar en begrijpelijk voor iedereen. Betrek de burgers actief bij de
plannen die voor hen of hun woonomgeving gevolgen hebben. Zo creëer je draagvlak en voorkom je
1

http://www.sp.nl/onderzoek/rapport_buurten_2008.pdf
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vertraging en bezwaren. Evalueer na afloop van de planvorming de gehouden inspraak en informeer de
burgers wat er met hun wensen en bijdragen aan de plannen is gedaan. Dat creëert vertrouwen en
coöperatie.
Voorkom ondemocratische schijninspraak via enkel wijkoverleggen of separate focusgroepen. Wijk- of
dorpsraden zijn een goed advies- en overlegorgaan maar er wordt nog vaak niet serieus mee omgegaan.
Deze organen kunnen een aanvulling zijn op het gemeentelijk bestuur maar dienen niet als een extra
gemeenteraad op te treden. De SP wil een fatsoenlijk democratisch gekozen orgaan op dit niveau waarbij
de politieke kleur en agenda van de leden bekend is. Te vaak zien we dat wijkoverleggen worden gebruikt
voor belangen van invloedrijke mensen of als verlengstuk van de politiek om bepaalde zaken te frustreren
of er door te drukken.
.
We stoppen met idiote omvangrijke en geldverslindende projecten. De SP wil een einde aan de blinde
ambitie van de gemeente voor meer grote projecten en minder aandacht/geld voor de stadsdelen, wijken
en burgerinitiatieven. Stop met de megaprojecten die er steeds weer bijkomen in Venlo. Voer de
genomen besluiten uit, geen nieuwe vertragingen en geldverspilling. Prestigeprojecten worden zo nodig
met een referendum aan de bevolking voorgelegd. De einduitslag is bindend. Hiermee verplichten we de
gemeente om doordacht te werk te gaan en de burger te overtuigen van nut en noodzaak.
In de komende raadsperiode willen we het totaal aan gemeentelijke belastingen terug in verhouding
brengen. Men kan niet voorspellen wat de komende vier jaar de ontwikkelingen zullen zijn in de wereld.
Het zeer stellig neerzetten van een beleid van geen verhoging of drastische verlaging is alleen al om die
reden gevaarlijk en ondoordacht, zie de afgelopen vier jaren. De SP is voorstander van zo laag mogelijke
lasten op gemeentelijk niveau. We ontzien hierin minder draagkrachtigen, want de zwaarste schouders
dragen makkelijker de zwaarste lasten.
In de komende raadsperiode komen er vanuit Den Haag en de Provincie taken naar de gemeente toe.
Onder andere WMO, AWBZ, Jeugdzorg en WSW moeten door de gemeente worden ingericht. Dit is een
grote opgave met veel risico’s waarbij niet uit te sluiten valt dat mensen buiten de boot vallen. De SP zal
zich daarbij inzetten om ook voor die mensen een vangnet te behouden. Deze zogenaamde
decentralisatieopgave mag niet ten koste gaan van mensen. Dat is de inzet van de SP-Venlo.
De SP wil mensen betrekken bij het inrichten van hun wijken. Tevens wil zij de mensen nauwer betrekken
bij de totstandkoming van bestemmingsplannen maar ook betrekken bij de huizen van de wijk en de
invulling daarvan. De SP is geen voorstander van nieuwe grote bouwprojecten. Minder prestige en meer
prestatie. De stad loopt op haar laatste benen als het gaat om de financiën. Wat er financieel nog over is
moet worden ingezet om de sociale en culturele structuren te versterken. Dit om de schade die is
aangericht door bezuinigingen van de afgelopen jaren terug te draaien.
De SP hecht geen geloof aan georganiseerde werkbezoeken van de gemeenteraad aan bedrijven,
instellingen en stadsdelen. Dit soort goed ‘nieuwsshows’ kosten vooral geld en leveren nauwelijks
meerwaarde op. De SP is van mening dat iedere volksvertegenwoordiger zich dient te verdiepen in de
wijze waarop onze samenleving functioneert. Bij een bedrijf moet zowel met de directie als met de
werkvloer worden gesproken. Wel vanuit de gedachte dat zij die de meerwaarde vormen voor een bedrijf,
de werknemers, een belangrijke stem dienen te hebben in de toekomst van hun bedrijf of instelling.
Hetzelfde geldt voor wijken. Een wijk heeft niets aan een bezoek van ja-knikkende raadsleden en loze
beloftes van wethouders als er uiteindelijk geen enkele verbetering wordt waargenomen. De SP is van
mening dat dit soort ‘werkbezoeken’ dienen te worden geschrapt. Raadsfracties dienen dit zelf binnen
hun fractiebudget uit te voeren.
Onzinnige vergoedingen zoals die voor telefoon- en internetkosten voor raadsleden schrappen we per
direct. De raadsvergoeding gaat de komende raadsperiode stapsgewijs terug tot een niveau van 75% van
de huidige vergoeding voor raadsleden.
De fractievergoedingen zullen direct na aantreden van de nieuwe raad worden teruggebracht tot 75% van
het huidige niveau.
Daarnaast wordt bekeken hoe de doorbetaling van de raadswedde tijdens het zomerreces teruggebracht
kan worden. Tijdens het reces vinden er geen vergaderingen plaats, de politiek ligt grotendeels op haar
gat. Dan is het vreemd dat raadsleden evengoed vergoeding opstrijken, als een doorbetaalde vakantie.
De SP is van mening dat de traditionele borrel na afloop van de raadsvergaderingen een achterhaald
fenomeen is. Er is geen reden waarom na elke gemeenteraadsvergadering ineens het glas moet worden
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geheven, op kosten van de gemeenschap. Zeker in het licht van de huidige tijd dient de raad zeer
terughoudend te zijn, en daarom schrapt de SP dit soort zaken.
De aandacht lag de afgelopen jaren erg veel op de binnenstad. Daardoor hebben in de afgelopen jaren
de wijken en andere stadsdelen minder ondersteuning gekregen vanuit de gemeente Venlo. Voor de SP
staat vast dat juist deze woon- en winkelkernen de komende jaren meer aandacht verdienen. De
binnenstad heeft een flinke opwaardering gekregen met vooral nieuwbouw aan de Maasboulevard en in
Q4 maar men moet niet de achterliggende winkelgebieden uit het oog verliezen, waar leegstand en
verpaupering op de loer ligt. Beleid zal ook duidelijk worden gericht op het verder versterken van de
sociale, culturele structuur van deze kernen. Hierbij zal met name ingezet worden op het midden- en
kleinbedrijf (MKB).
Voormalig wethouders hebben nu nog jarenlang recht op wachtgeld. Voor wethouders dient de wet net zo
te gelden als voor ieder ander, dus ook sollicitatieplicht en acceptatieplicht om werk aan te nemen. De
gemeente gaat bekijken hoe ze wachtgeld voor oud-bestuurders afgeschaft krijgt. Hiervoor vraagt ze de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om advies. Hiermee bespaart de gemeente tienduizenden tot
wel honderdduizenden euro’s per jaar. Provinciale Staten van Flevoland hebben hier reeds ervaring mee,
de gemeente Venlo kan daar dus bij aansluiten.

Onze belangrijkste voorstellen:
Zet Stad van Actieve Mensen vooral in voor nieuwe initiatieven uit de buurten ongeacht het
platform dat een beroep doet op deze manier van participatie. Dit programma is geen
vervanging van de overheid of een middel om te bezuinigen;
Betrek burgers dichter bij de besluitvorming over hun buurt en neem ze daarin serieus;
Schrap door de gemeenteraad georganiseerde werkbezoeken, dit is een zaak van fracties
zelf;
Schrap onzinnige vergoedingen voor raadsleden en raadsfracties of borrels zonder echte
reden;
Breng de fractievergoedingen en raadsvergoedingen met 25% terug van hun huidige
niveau.
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2.

VEILIGHEID

De zorg voor veiligheid en bestrijding van criminaliteit is een kerntaak van de overheid. Handhaving van
wet- en regelgeving is nodig om de samenleving leefbaar te houden. De surveillerende wijkagent moet
weer een vertrouwd straatbeeld worden. Camera’s zijn geen vervanging van direct toezicht maar geven
slechts een suggestie van veiligheid. Met camera’s vangt men tenslotte direct weinig boeven.
Beleid dient gericht te zijn op preventie en niet op repressie.
Venlo heeft als uitgaanscentrum een beperkte regionale functie. Toch is samenwerking met omliggende
gemeentes ter bevordering van veiligheid in het uitgaanscentrum nodig. Preventie is van wezenlijk belang
ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en vandalisme. Een beleid gericht op activiteiten en
recreatiemogelijkheden voor jongeren is daarbij onmisbaar.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en moeten daarop worden
aangesproken en zo nodig worden geholpen door middel van steun via de overheid (advies en snelle
doorverwijzing).
Veiligheid is een onderwerp dat iedereen raakt. De overheid heeft een belangrijke rol in het organiseren
van veiligheid maar mensen zullen ook zelf hun rol actief moeten oppakken. Een goed voorbeeld hiervan
is het reanimatienetwerk binnen de gemeente Venlo wat met name dankzij de SP verankerd is in het
2
gezondheidsbeleid. Op steeds meer plekken zijn AED’en en worden vrijwilligers opgeleid.
Een belangrijk element van veiligheid is het veiligheidsgevoel. Het is niet realistisch om de gehele
gemeente vol te hangen met camera´s, het is immers simpelweg niet haalbaar om al die beelden dan te
bekijken. Daarnaast is wetenschappelijk is daarnaast bewezen dat goede straatverlichting meer doet voor
het veiligheidsgevoel. Daar zal de SP dan ook nadrukkelijk op inzetten, bij voorkeur in combinatie met
verkeersveiligheid.
Cameratoezicht moet geen doel op zich zijn, er moet slim mee worden omgegaan. Beelden moeten live
bekeken worden zodat er direct kan worden ingegrepen. In de praktijk blijkt dit echter vaak niet haalbaar,
zodat beelden nu vooral achteraf bruikbaar kunnen zijn bij de opsporing.
Wijkagenten vervullen een belangrijke taak. Hun werk moet niet in de knel gebracht worden door ze
regelmatig in te zetten voor andere politietaken. De SP is voor een 100% werktijd van de wijkagent op
straat waarbij tevens meer wijkagenten worden ingezet in relatief kleinere gebieden, met een zichtbaar
aanwezige en aanspreekbare politie.
De gemeente moet erg terughoudend zijn met zaken als het uitvaardigen van noodverordeningen en
camera’s in de openbare ruimte. Privacy en vrijheid in beweging dienen te worden gewaarborgd.
Jongeren die overlast veroorzaken of vernielingen aanrichten moeten binnen de wettelijke mogelijkheden
zoveel mogelijk via bureau HALT een taakstraf krijgen. Hierbij zal de nadruk moeten liggen op het zo snel
mogelijk na de misdraging ondergaan van de straf. Dit dient bij voorkeur binnen de gemeente en ten
behoeve van de samenleving plaats te vinden. De taakstraf dient erop gericht te zijn om herhaling te
voorkomen.
Probleemjongeren, huiselijk geweld en overlastgevenden pakt de gemeente aan in combinatie met politie,
straatcoaches en justitie. Waar nodig wordt bemoeizorg toegepast en een combinatie gezocht met andere
hulpverleners. Preventie levert meer op dan repressie en in die gedachte moet het handelen van de
gemeente gericht zijn.
Een individuele benadering levert vaak meer op dan het aanpakken van een groep. Jongerenwerk,
straatcoaches en politie hebben hiermee goede ervaring, daar verder op bezuinigen zou dom zijn.
Twee straatcoaches voor de hele gemeente is te weinig, er is behoefte aan minimaal acht straatcoaches.
Daarop willen we gaan inzetten.
Voldoende straatcoaches en jongerenwerk (ingehuurd via subsidie aan welzijnswerk, waarop nu nog
bezuinigd wordt) creëren een sluitende aanpak, bestrijken het hele gemeentelijke gebied, verdelen de
werkdruk en werklast en kunnen meer kwesties aanpakken. Naast het preventieve karakter, zijn ze ook
een belangrijke schakel in de handhaving en opsporing door politie maar ook in de hulpverlening
(signaleringsfunctie, snellere verwijzing).
Vandalisme en onveiligheid op straat worden veroorzaakt door steeds jongere minderjarigen. Ouders zijn
verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en moeten daarop worden aangesproken Ook moeten
zij worden betrokken bij programma’s voor preventie en bestrijding van vandalisme en onveiligheid. Waar
2

Automatische Externe Defibrillator, draagbaar toestel ingezet bij een acute stilstand van de bloedsomloop.
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nodig moeten ouders advies en ondersteuning krijgen bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor het
gedrag van hun kinderen. Bij weigering kan bemoeizorg een rol spelen.
Het is van belang om verantwoord te resocialiseren; want voor een aanzienlijk deel van de exgedetineerden verloopt de terugkeer in de maatschappij problematisch. Zonder woonruimte, werk en
inkomen en met een zwak sociaal netwerk is dit niet zo verwonderlijk. De SP wenst blijvende
ondersteuning voor onder meer stichtingen die ex-gedetineerden met woonbegeleiding en hulp bij het
zoeken naar werk begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit voorkomt dat deze mensen snel in
criminele herhaling vallen.
Projecten gericht op terugdringen van geweld, agressie en diefstal tegen ambtsdragers, hulpverleners,
onderwijzers en ondernemers zal een speerpunt worden van het veiligheidsbeleid van de gemeente.
De SP zet in op het zo snel mogelijk herstellen van de periode van vóór de wietpas. We heffen het verbod
op verkoop van softdrugs aan buitenlanders op en proberen de verkoop hiervan aan de randen van de
gemeente in de nabijheid van de grens toestaan.
De grenzen van de mogelijkheden wil de SP opzoeken door bijvoorbeeld over te gaan tot gelegaliseerde
kweek van wiet. Hierdoor is ook de achterdeur gereguleerd en is er controle op de kwaliteit van de wiet.
Tevens komen hierdoor inkomsten en belastingheffingen vrij die ingezet kunnen worden op bijvoorbeeld
het gebied van preventie in het kader van de volksgezondheid.
Op deze manier wil de SP de overlast van illegale drugshandel terugdringen. Straatdealers pakken we
keihard aan. In overleg met politie en justitie zal de gemeente dealers zodanig aanpakken dat het dealen
voor hen onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het financieel kaalplukken van deze dealers.
Bedrijven en installaties met een hoog veiligheidsrisico horen niet in de nabijheid van belangrijke
infrastructuur of bebouwing te staan. Venlo ziet bij hoog-risico-bedrijven actiever toe op naleving van
milieuregels in samenspraak met de provincie.
Het rangeerterrein in de binnenstad is een ongewenste locatie waar in de vorm van transport feitelijk
opslag plaatsvindt. Venlo zal ijveren om in de komende raadsperiode in overleg met de diverse
overheden een plan van aanpak op te stellen om dit terrein te laten verdwijnen uit het stadshart. De
verplaatsing naar Trade Port en de nieuwe railterminal ligt dan voor de hand. Dit zal worden opgenomen
in een visie op mobiliteit voor 2030.
Het alternatief voor de spoorlijnen die hun oorsprong vonden aan het eind van de 19e eeuw en nu door
het hart van woongebieden lopen, ligt langs snelwegen als bijvoorbeeld de A67.
Democratisch toezicht en zeggenschap op de brandweer, politie en gezondheidszorg is onder het liberale
bewind van de afgelopen jaren moeilijker, zo niet onmogelijk geworden. De SP erkent het belang van
samenwerking op deze beleidsterreinen maar wijst het op afstand zetten en losweken van democratische
controle af.
De SP pleit ervoor om in de nieuwe raadsperiode de burgemeester als verantwoordelijke voor deze
aspecten minimaal eens per kwartaal op hoofdlijnen te laten rapporteren aan de gemeenteraad.
Daarnaast handhaven we de huidige cycli van beleidsplannen op het gebied van veiligheid, zoals van de
politie, Veiligheidsregio enzovoorts.
Ook inspecties vormen een onderdeel van het controlepakket. Bekend is dat er steeds minder en ook
minder frequent inspecties plaatsvinden. Dan gaat het om inspecties bij bedrijven als het gaat om
brandveiligheid, milieuaspecten, risico-opslag, arbeidsveiligheid (ARBO-wet), werktijdenwet, maar ook bij
wooneenheden van uitzendbureaus voor arbeidsmigranten.
Zo voorkomen we tevens uitbuiting en doen we iets aan de afhankelijkheidspositie waar met name de
nieuwe stroom gastarbeiders hinder van kan ondervinden (dikwijls is het arbeidscontract gekoppeld aan
de huur van een woonverblijf, einde contract betekent dakloos, wat voor een gespannen situatie zorgt).
Discriminatie, geweld en agressie tegen mensen met een andere culturele, religieuze of seksuele
‘voorkeur’ accepteren we niet. Er is veel aandacht voor geloofskwesties en belagingen van
3
overheidspersoneel maar de nog steeds aanwezige problemen voor een LHBT maar ook vrouwen is op
de achtergrond verdwenen. Het ook lokaal gelijkstellen en ondersteunen van vrouwenrechten en LHBTemancipatie dient nadrukkelijker op de politieke agenda te komen.
Het is bijvoorbeeld te zot voor woorden dat anno nu vrouwen vaak nog steeds minder salaris krijgen voor
hetzelfde werk en inzet als hun mannelijke collega’s.
Maar ook dat (aanstaande) vaders en mantelzorgers nog vaak problemen ondervinden met zorgverlof en
ouderschapsverlof terwijl dat rondom (bij)scholingverlof beter geregeld is.

3

LHBT is een verzamelafkorting voor lesbisch, homo-, bi-, en transseksueel/transgenders.
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De Partijen die nu in de coalitie zitten (VVD, CDA, PvdA) stellen op te komen voor vrijheden en
democratie maar in praktijk doen ze dat niet, ze beperken vrijheden (vooral voor ondernemers) en
wensen derden niet aan te spreken op bijvoorbeeld mensenrechten. Dit college heeft veel buitenlandse
reizen gemaakt en buitenlandse delegaties ontvangen en gesproken, zoals uit Rusland en China, landen
die bekend staan mensenrechten met voeten te treden. Dit college acht dat kennelijk goed. Zelfs na
aandringen van de SP om mensenrechten bespreekbaar te maken, of voor asielzoekers met een
verblijfvergunning te zorgen, deed het college keer op keer niets. Men zweeg en wenste directe vragen
daarover niet te beantwoorden. In het vervolg moet dat beter! Mensenrechten worden bespreekbaar.
Crisisopvang dient te allen tijde gegarandeerd te zijn. Zeker bij huiselijk geweld, gedwongen
uithuisplaatsingen (bijvoorbeeld i.v.m. huur-/hypotheekschuld) maar zeker wanneer er kinderen bij
betrokken zijn. Het wegnemen van onrust, angst en zorgen, is naast het bieden van een veilige omgeving
het belangrijkst. Mensen die om welke reden dan ook ineens op straat staan worden altijd geholpen, in
eerste instantie via de aangewezen voorzieningen, maar wanneer de hulpverlening stokt dient de
gemeente deze aan te sporen of te bemiddelen bij opvang.
Mensen krijgen de tijd om hun leven weer op de rit te krijgen. Het bieden van toekomstperspectief is
belangrijk, de gemeente kan daarbij helpen als het gaat om bijvoorbeeld om urgentieverklaringen bij
woonruimte, opvang, bemiddeling, onderwijs en werk.
Winkeliers en horeca krijgen via actieve verspreiding van de gemeente een Veiligheidsboekje met daarin
tips om bijvoorbeeld criminaliteit, vandalisme en geweld te voorkomen. Hiermee bevorderen we het
bewustzijn over objectieve en subjectieve veiligheid, het onderhouden van goede (directe) contacten met
gemeente, beveiligingsbedrijven en politie. Hierbij nemen we een voorbeeld aan de gemeente Weert.

Onze belangrijkste voorstellen:
Pak problemen in wijken, relationele sfeer en door jeugd bij de bron aan;
Geweld tegen hulpverleners pakken we harder aan, ook op gemeentelijk niveau;
Legalisering van de aanvoer aan de coffeeshops en regulering van de achterdeur. Een
actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van softdrugs (onder andere met voorlichting
op scholen) en handhaving van strenge overlasteisen voor coffeeshops;
Bedrijven en andere instellingen die omgaan met omvangrijke hoeveelheden gevaarlijke
stoffen horen niet nabij gebouwen, spoor of snelwegen, maar plaatsen we uit;
Democratisch toezicht op brandweer, politie en gezondheidsdiensten brengen we terug.
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3.

ONDERWIJS EN JONGEREN

Scholen bieden de mogelijkheid tot ontplooiing van talenten en deelname aan de maatschappij.
Onderwijs moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn, zonder sociale of financiële drempels.
Ondanks deze belangrijke functies zijn er nog enkele scholen met achterstallig onderhoud en gebrekkige
hygiëne. Door bezuinigingen op het onderhoud van gebouwen wordt dit onderhoud nu uitgesteld of alleen
het noodzakelijke toegepast. Op dit vlak heeft de gemeente nog wel zeggenschap, ze verstrekt subsidies
voor het onderhoud van de schoolgebouwen, en dient dan ook te zorgen dat het onderhoud blijft
plaatsvinden.
Scholen zijn ook sociale knooppunten in de wijken. De schaalvergroting in het onderwijs is geen goede
zaak, zeker niet als deze leidt tot het ontstaan van massale en onpersoonlijke ‘leerfabrieken’. De kansen
op een goede begeleiding en persoonlijke ontplooiing worden daardoor kleiner.
De SP is voor goede en betaalbare kinderopvang. Wij zijn echter tegen het verplichten van (basis)scholen
om kinderopvang en/of voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te bieden. Veel schoolgebouwen
ontbreekt het aan de vereiste accommodatie en begeleiding hiervoor. We zien liever kwaliteit dan
kwantiteit. Op veel plekken werkt de combinatie, zeker bij de brede scholen en de scholen die in
gezamenlijke gebouwen zitten met bijvoorbeeld crèche en kinderopvang, maar daar waar dat niet
mogelijk is moeten scholen zich hiertoe niet gedwongen voelen hiertoe.
Onderwijs is ver weg geplaatst van de lokale overheid. Het toezicht van de gemeente op
onderwijsinstellingen moet dichter op het feitelijke onderwijs zitten. Docenten moeten weer plezier
in het vak krijgen en ruimte voor eigen ideeën. Er moet een einde komen aan de vergadercultuur en
‘uitbesteding’ aan onbevoegde en onbekwaamde docenten en assistenten
Niet de aard maar de kwaliteit van het onderwijs en de staat van de schoolgebouwen moet zorg van de
gemeente zijn.
Kleinschalig onderwijs (in de wijk maar ook bijzonder karakter zoals Leonardoscholen, vrije scholen en
dergelijke) moet mogelijk blijven, leerlingen zijn geen nummer of debiteur. Dialectonderwijs bevordert de
sociale en culturele verbondenheid en voorkomt taalachterstand.
De SP is voorstander van investeringen in middelbaar- en hoger onderwijs. Meer WO/HBO opleidingen in
Venlo zal ook de lokale economie ten goede komen, verbreedt kennis en ervaring. Bedrijven hebben er
baat bij, het is een meerwaarde voor de gemeente.
De komst van specifieke opleidingen en de uitbouw van de universitaire campus kan een impuls geven
aan de regio Venlo. Daarbij hoort ook meer aandacht voor studentenhuisvesting en randvoorwaarden/
faciliteiten om studenten aan Venlo te binden, ook na afronden van de studie. Daarbij dient te worden
ingezet op het aantrekken van bedrijven die aansluiten op de gevolgde opleidingen maar ook andersom,
opleidingen dienen aan te sluiten bij reeds aanwezige bedrijfssectoren.
De SP is van mening dat Venlo een prima onderwijs- en studentenstad is, maar nog beter kan worden.
Venlo kent een goed onderwijsklimaat met kwalitatief goede scholen op elk niveau. De ligging tussen
meerdere universiteitssteden in een straal van 80 kilometer afstand versterkt de onderwijspositie van
Venlo. De nadruk die nu ligt op agroculture (landbouw) en logistiek dient te worden aangevuld met
gezondheidszorg, ambachten en techniek. Samenwerking met bijvoorbeeld zorginstellingen en
universiteiten is daarbij een vereiste.
De ontwikkeling van een onderwijscampus in Venlo zoals nu voorgesteld door de provincie Limburg
ondersteunen we. Verdere ontwikkelingen van onderwijs op locaties ook buiten de stad versterken het
onderwijsklimaat in Venlo. Mits deze niet onnodige concurrentie op gaat leveren voor andere campussen.
Venlo kent een topklinisch ziekenhuis. Het is opmerkelijk dat we daar in het onderwijs geen gebruik van
maken. Benut deze mogelijkheid, ga met het ziekenhuis in gesprek hoe te komen tot aansluitende
zorgopleidingen in Venlo en toegang tot, en uitbreiding van stageplekken. We hebben dit al eerder
aangekaart maar daar heeft de wethouder (VVD) niets mee gedaan… Dat gaan we beter doen!
De SP wil betere en snellere toegang tot woonruimte voor studenten. Hierbij moet gekeken worden naar
de nu leegstaande ruimten, ook in de binnenstad. Voor studentenhuisvesting zal samenwerking worden
gezocht met de wooncorporaties.
De studentenpas wordt gehandhaafd als promotiemiddel voor ‘Venlo studentenstad’, en komt ook ter
beschikking van MBO-leerlingen.
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De SP zal zich inzetten voor realisatie van gratis openbaar vervoer voor MBO leerlingen en studenten uit
Venlo binnen de komende raadsperiode, net zoals dit gebruikelijk is voor het hoger onderwijs. Elke
student verdient een kans om zijn of haar opleiding naar keuze te kunnen volgen, reiskosten mogen
daarbij geen belemmering zijn.
We willen graag mensen naar Venlo halen, om te komen studeren en aansluitend werken en wonen. Om
dit te realiseren willen we mensen die in Venlo komen studeren een voordeel geven door ook voor hen de
reiskosten al dan niet deels te bekostigen.
Ten aanzien van basisonderwijs heeft de gemeente een beperkte toezichthoudende taak. De SP zal zich
inzetten om dit toezicht de komende raadsperiode dit toezicht transparanter te maken en minimaal
jaarlijks, specifiek op dit vlak, aansprakelijkheid door de verantwoordelijke wethouder te laten afleggen.
Schoolgebouwen dienen goed onderhouden en veilig te zijn en zoveel mogelijk te voldoen aan de
nieuwste eisen. Kinderen worden niet blootgesteld aan ziekteverwekkers (asbest, kapotte airco,
schimmels op muren), slechte verlichting of luchtbehandeling/klimaatbeheersing. Ook de weg van school
naar huis dient zo veilig mogelijk te verlopen, door onder meer goed verlichte fietspaden en
oversteekplaatsen.
Mede in het kader van de veiligheid op het water brengt de SP het schoolzwemmen in overleg met de
onderwijsinstellingen terug voor minimaal de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs. Vervoer naar de
zwembaden wordt zoveel mogelijk gezamenlijk geregeld, net als de afstemming van zwem-uren per
school. De gemeente kan hierin een bijdrage leveren, het is immers een maatschappelijk belang dat onze
kinderen leren zwemmen. Ook zwemmend redden en reanimatie wordt onderdeel van het lespakket.
Sport in het onderwijs bevordert de lichamelijke oefening en deelname aan sportverenigingen.
Gymnastiek moet op de basisscholen in ere hersteld worden. De gymlessen dienen gegeven te worden
door vakdocenten. Kinderen moeten, bij voorkeur via school, kennis kunnen maken met een zo breed
mogelijk sportaanbod. De gemeente kan hierin haar sturende rol oppakken door scholen te stimuleren en
evenementen te ondersteunen.
De gemeente behoudt een rol in het toewijzen van met name basisscholen in Venlo. Hierbij zal worden
toegezien op gedegen spreiding van basisonderwijs.
Het aantal basisscholen in de gemeente is op dit moment voldoende. Daar waar scholen, met name in de
kleinere woonkernen, in problemen komen wat betreft leerlingenaantallen zoeken we samenwerkingen
met andere scholen. De SP voegt de komende raadsperiode geen basisscholen toe aan het bestand in
Venlo. Segregatie van leerlingen door op religieuze gronden opgerichte scholen wijzen we af.
Ook Venlo kent ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. Scholen moeten qua leerlingenbestand een afspiegeling zijn
van de omgeving. Een acceptatieplicht van leerlingen kan zorgen voor meer vermenging. Daarnaast
kunnen scholen experimenteren met twee lijsten; één voor leerlingen met een (taal)achterstand en één
zonder. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Leerlingen krijgen dan de aandacht die ze
verdienen en de krampachtige focus op imago en cijfers/overzichtslijstjes verdwijnt.
Inburgering moet gebeuren in en met de mensen in de wijken. Door middel van scholing,
(vrijwilligers)werk en deelname aan het verenigingsleven kunnen vreemdelingen zich beter aanpassen
aan de Nederlandse maatschappij.
Verbetering van de kansen op werk begint met toegesneden taalonderwijs.
Basisscholen krijgen steeds meer taken toebedeeld die in hetzelfde aantal onderwijsuren dienen plaats te
vinden. Experimenten met extra taken als bijvoorbeeld voorlichting over gezonde voeding en meertalig
onderwijs dienen in goede samenspraak te gebeuren en mag niet ten koste gaan van het reguliere
leerpakket. Voorlichting over verkeersveiligheid blijft een belangrijk thema. We beschermen onze jongste
verkeersdeelnemers door ze te wijzen op de gevaren en gedragingen in het verkeer, zodat ze zich veilig
zelfstandig van huis naar school, sportclub of de muziekvereniging kunnen verplaatsen.
Venlo als ontwikkel hub. Hoe kunnen we hoogopgeleiden in Venlo houden en wat kan de combinatie van
de creatieve en technische sector hierin betekenen? Daarbij kijken we naar de 3 T's voor een welvarende
creatieve klasse (techniek, talent en tolerantie):
Techniek: Als je een idee hebt, dan wil je snel kunnen opschalen en ook gebruik kunnen maken
van nieuwe technieken.
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Talent: Een idee komt nooit alleen en krijg je nooit alleen voor elkaar. Kom je gelijkgestemden
tegen waarmee je samen iets kan ondernemen of vind snel werknemers voor je startup.
Tolerantie: Creativiteit komt pas tot uiting als je jezelf kan zijn en nieuwe ideeën zijn kwetsbaar.
Het gaat er niet om dat iedereen open moet staan voor ideeën maar dat je ze kan uiten, zonder
meteen afgefakkeld te worden.
Een hele hoop ontwikkeling gebeurt op dit moment via nieuwe technologieën en strategieën. Dankzij Océ,
Nedinsco en nog een paar bedrijven zitten er in Venlo al genoeg mensen die iets met technologie hebben
en zijn er ook lokale toeleveranciers die kunnen helpen. De Fontys Hogeschool draagt ook nieuw talent
aan en vormt een netwerkplek voor jongeren. Door internet en globalisatie kan je tegenwoordig overal iets
met technologie doen maar het werkt beter als je lokaal kan samenwerken. Apps kan je schrijven in Venlo
maar ook in Los Angeles.
Een mooi voorbeeld hiervan is Berlijn. Na de eenwording verlieten heel wat mensen de stad maar toch is
het één van de steden met de meest vooruitstrevende startup cultuur in Europa.
In Venlo hebben we met Q4 de creatieve (kunst)sector een aardige boost gegeven. Alleen is het moeilijk
om met kunst alleen een product te ontwikkelen en dit op te schalen (kennis verspreiden, werkgelegenheid, doorontwikkelen)
Hackerspaces zijn een andere mogelijkheid. Dit zijn clubs voor mensen die graag met techniek bezig zijn
of iets anders willen hobbyen of samen een project maken. Het vormt een laagdrempelige manier om in je
eigen tempo met techniek te beginnen. Ook kan je als ervaren techneut eens brainstormen met collega’s
over innovatieve plannen die je hebt.
In Venlo zit al sinds de jaren 70 een technische club voor de jeugd in het Alt Weishoés. Die kennis
kunnen we inzetten om te kijken we hoe we dit om kunnen zetten naar hackerspace in Venlo.
Voor jongeren ontbreekt het vaak aan ontmoetingsplekken waar ze buiten schooltijd kunnen verblijven,
zonder derden tot overlast te zijn (al is dat vaak een subjectief onveiligheidgevoel). Het jongerenwerk
biedt meer mogelijkheden voor alle (leeftijd)groepen jeugdigen en ondersteunt en stimuleert jongeren om
creatieve dingen te ondernemen. Dit kan tevens een aanzet zijn voor jongeren om actief te worden
binnen kunst/cultuur/sportverenigingen of in die richting een opleiding te gaan volgen.
We zetten in op de terugkeer van de ambachtsschool. De gemeente Venlo kent een groot aandeel
lageropgeleiden maar de focus lag de afgelopen jaren vooral op het binnenhalen van hoger opgeleiden.
Die tour de force heeft nauwelijks geleid tot meer aanbod. Venlo was een Hanzestad, overal waren
gilden, Venlo kent een groot industrieel verleden en nog steeds is er industrie aanwezig. De opleidingen
daarvoor ontbreken of schieten tekort. Jongeren moeten nog vaak in het bedrijf opgeleid worden voor een
ambacht zoals houtbewerking of lastechnieken terwijl dit op school had moeten plaatsvinden, waarmee
jongeren tevens interessanter worden om aan te nemen.
De ambachtsschool gaat hierin voorzien, denk daarbij aan de oude LTS (lagere technische school). De
gemeente gaat samen met onderwijsinstellingen de ambachtschool mogelijk maken. Als proefproject kan
hiervoor Rijkssubsidie verkregen worden.

Onze belangrijkste voorstellen:
Naast nadruk op hoger onderwijs op gebied van Agroculture en Logistiek zetten we in op
onderwijs voor zowel hoger als middelbaar onderwijs op gebied van gezondheidszorg;
Huisvesting van studenten wordt een prioriteit;
Uitbreiding studentenpas;
Gratis openbaar vervoer voor MBO-leerlingen;
Geen extra basisscholen in Venlo;
Voldoende spreiding van scholen in de wijken;
Transparant toezicht op primair onderwijs door college.
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4.

ECONOMIE, WERK EN INKOMEN

De economische crisis is voor de SP een logisch gevolg van de eerdere financiële crisis, bankencrisis en
eurocrisis. Het in Europa gevoerde neo-liberale beleid van meer markt zonder controle moest wel leiden
tot rampen. De crisis is dan ook geen natuurramp die ons overkomen is maar het gevolg van menselijk
handelen, hebzucht en politieke keuzes. Met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Venlo voelen de
gevolgen van deze crisis.
Het MKB is de motor van onze economie. Dit geldt met name voor de detailhandel in de diverse
winkelcentra. Beleid van de gemeente Venlo dient er dan ook vooral op gericht te zijn om dit MKB te
ondersteunen. Bijvoorbeeld door versterken van winkelcentra, maar ook door stageplaatsen en tijdelijke
werkplekken eenvoudiger in te kunnen vullen.
Voor de stadsdelen worden aanvullende maatregelen genomen om de winkelgebieden aantrekkelijker te
maken en leegstand tegen te gaan en verder te voorkómen. Voor de SP zijn immers alle stadsdelen even
belangrijk als het gaat om leefbaarheid. Niet voor niets deed de SP in 2012 en 2013 onderzoek naar het
winkelhart Tegelen en Blerick.4 5
Het MKB is vaak het ondergeschoven kindje terwijl daar de meeste innovatieve ontwikkeling plaats heeft
en voor lange termijn werkgelegenheid gezorgd wordt (banen!) en, in tegenstelling tot de grote bedrijven
en multinationals heeft het MKB sterke binding met de regio en zullen die ondernemers niet snel
'verkassen' waardoor banen en variatie in winkelaanbod meer gegarandeerd zijn.
Daarnaast geeft het MKB ruimte voor ambachtelijk vakmanschap daar waar grotere ondernemingen
vooral kwantiteit en/of massaproductie leveren.
Venlo is een van de logistieke 'hotspots' en doet er alles aan om dat te blijven wetende dat de
concurrentie moordend is. Venlo legt de focus misschien te zeer op de logistieke sector terwijl ze er goed
aan doet de aandacht ook te verleggen naar andere bedrijfssectoren die een belangrijke bron kunnen
vormen, zoals de industrie, (klein)metaal, creatieve/maakindustrie en de dienstensector. Ook de
containerhaven en overslagcapaciteit bieden mogelijkheden om een stimulans te geven aan de logistiek
en de binnenvaart.
De SP is geen voorstander van een 24-uurs economie; ook ondernemers en werknemers verdienen rust
en regelmaat. Om die reden wil de SP juist de kleine ondernemers (en hun personeel) beschermen door
de zondag niet als gewone werkdag te bestempelen. Een mens is meer dan consument, de stad is meer
dan een BV. Het huidige beleid van ‘alle zondagen een koopzondag’ heeft niet geleid tot meer aanbod of
consumentisme. Winkelend publiek ergert zich er aan dat meer dan de helft of nog meer van de winkels
gesloten blijven tijdens een koopzondag. Kennelijk werkt het beleid niet en heeft het een averechts effect.
Een goede evaluatie op basis van wat werkelijk toevoegt en waarbij rekening gehouden wordt met de
positie en (financiële) mogelijkheden van kleine winkeliers is belangrijk om verdere openstelling op
waarde te kunnen schatten.
De economie van een gebied versterk je niet met het toevoegen van meer vierkante meters retail. Wel
door het versterken van bestaande winkelgebieden.
Het huidige beleid van gespreide sluitingsuren in de horeca werkt goed, de overlast is verminderd en dat
willen we graag zo houden. Om die redenen en vanwege de veiligheid in de binnenstad is de SP
voorstander van heldere sluitingstijden (nachtclubs uitgezonderd).
Startende ondernemers bieden mensen kans op ontplooiing en zijn van belang voor economische groei
en werkgelegenheid. Om te slagen verdienen zij vooral in de eerste 2 jaar ondersteuning en advies.
Bevorder onderlinge contacten zodat men elkaar kan ondersteunen en ervaringen uitwisselen.
Bied 1 of 2 jarige huurcontracten aan voor bedrijfs- of winkelruimten, tegen redelijke huurprijzen.
Ook kan de gemeente adviseren over locaties zodat er diversiteit in aanbod ontstaat en de perspectieven
en concurrentiedruk optimaal blijven.
Verruim de mogelijkheden tot het starten van een bedrijf aan huis. Maak met startende ondernemers
afspraken over het creëren van (onbetaalde) stageplaatsen voor scholieren en studenten in Venlo.
4

http://venlo.sp.nl/bericht/105497/130307sp_presenteert_resultaten_onderzoek_leefbaarheid_en_ondernemersklimaat_kerkstraat_tegelen.html
5
http://venlo.sp.nl/bericht/108866/130503gemeente_kijkt_weer_weg_winkelgebieden_kleine_kernen_de_dupe.html
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Bied mensen in de bijstand ook de mogelijkheid om een eigen bedrijf op te starten, eventueel met
begeleiding en (tijdelijk) behoud van uitkering.
Een zich in Venlo vestigend grootbedrijf wordt verplicht gesteld om minimaal 5% van de medewerkers
met een achterstand op de arbeidsmarkt aan te nemen. Bij bestaande bedrijven zal de SP eenzelfde
verplichting opnemen middels een sociaal contract. Om het goede voorbeeld te geven zal de gemeente
Venlo eenzelfde percentage in haar personeelsbestand opnemen voor 2016.
De SP ontwikkelt voor de oude en kleine industrieterreinen die gelegen zijn in of nabij de woonomgeving
een visie om ze uiterlijk in 2025 uit die woonwijken te verplaatsen, teneinde overlast te voorkomen en
leefbaarheid te bevorderen. Voor deze verplaatsing zullen financiën worden gezocht bij de Provincie en
het Rijk. Met name ontsluitingsmogelijkheden en verkeersveiligheid zullen in de plannen leidend zijn.
Er komt een gemeentelijk leerwerkbedrijf voor mensen die werkloos zijn of raken en in de gemeente
Venlo wonen. In samenwerking met het Werkplein zorgt de gemeente Venlo dat deze mensen trainingen
ondergaan in bijvoorbeeld solliciteren en het verwerken van het verlies van werk.
Door het huidige politiek-economische beleid verliezen mensen werk, en vervolgens krijgen deze mensen
het verwijt dat ze werkloos zijn. De economische crisis is gevolgd door een crisis op de arbeidsmarkt. Dit
is het gevolg van politieke keuzes uit het verleden.
Voor alleenstaande vaders en moeders met kinderen tot zes jaar wordt maatwerk toegepast.
Uitgangspunt hierbij is wel dat beide partijen alles in het werk stellen om het contact met de arbeidsmarkt
te onderhouden.
Werklozen die werk accepteren om werkervaring op te doen, krijgen een vergoeding van 125% van de
uitkering die zij daarvoor ontvingen, zodat werken ook echt loont. We zoeken hierbij samenwerking met
Provincie en Rijk.
WSW bedrijven worden door de gemeente maximaal benut om mensen met een arbeidsbeperking toch te
laten deelnemen aan het arbeidsproces in een beschermde omgeving. De gemeente neemt een aandeel
in het WSW bedrijf (WAA) om sturing te kunnen geven aan deze werkzaamheden.
Verdringing van werk binnen het WSW-bedrijf ten gevolge van re-integratie staan wij niet toe.
Bij aanbestedingen door de gemeente Venlo, en daar waar belangrijke projecten worden ingezet door
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, stelt Venlo de eis dat lokale ondernemingen de voorkeur hebben bij
de aanbestedingen. Zoals bijvoorbeeld in de regio Zwolle succesvol wordt aangepakt.
Nu de afbraak van de sociale werkplaatsen door het kabinet in gang is gezet, is het van groot belang om
in het aanbestedingsbeleid als doelstelling op te nemen om mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen (social return).
De gemeente Venlo zal stevig inzetten op het tegengaan van concurrentie op arbeidsvoorwaarden vanuit
de EU binnen de grenzen van onze gemeente. Koppeling van werkgeverschap en verhuurder van
woonruimte op welke manier dan ook wijzen we af. De gemeente dient stevig te controleren op gebied
van brandveiligheid, bouwtechnische staat, hygiëneaspecten en de leerplicht als het om kinderen gaat die
verblijven in woonruimtes van arbeidsmigranten voorzien door werkgevers of uitzendbureaus.
Ook voor jongeren geldt dat er geen verdringing van werk mag plaatsvinden. De gemeente kan hierin en
rol spelen en hoeft niet steeds naar de landelijke overheid te kijken. Jongeren dienen minimaal conform
minimumloon betaald te krijgen volgens vooraf afgesproken werkuren.
Ook voor vakantiewerk en bijbaantjes zoals in de horeca, landbouw en supermarkt geldt dat een eerlijke
beloning tegenover het geleverde werk moet staan middels een contract waarin tevens aandacht is voor
de werkveiligheid.
Er vinden nog te veel onnodige ongelukken plaats tijdens het werk, vaak door slechte voorlichting en het
laten uitvoeren van werk door mensen die er niet voor opgeleid zijn (bijvoorbeeld heftrucks). Uitbuiting
van jongeren maar ook arbeidsmigranten (die zich dikwijls niet kunnen verweren omdat ze de taal niet
machtig zijn en afhankelijk zijn van hun bemiddelaar/uitzendorganisatie) gaan we bestrijden door
stevigere gemeentelijke inspecties en controles, op het werk maar ook bij de huisvesting. Bij dat laatste
kan de gemeente verbeteringen eisen, toepassen, en de rekening (en boete) daarvoor bij de
pandeigenaar neerleggen.
De afgelopen jaren zijn veel mensen ontslagen, werd werk uitgeplaatst of verplaatst naar het buitenland
en gingen ondernemingen failliet. Ondernemingsraden en vakbonden doen wat ze kunnen voor het
personeel en om bedrijvigheid te behouden, maar steun vanuit de gemeente ontbreekt. Dat moet beter,
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de SP komt op voor banen en banenbehoud en vindt dat ondernemers moeten kunnen ondernemen
zonder lastig gevallen te worden met steeds veranderende regeltjes en pesterijen.
Bij alle ontslagen keek de wethouder (VVD) weg. Zelfs na aansporing door de SP om in contact te gaan
met werkgevers/directies kwam steevast de reactie dat dit niet zijn taak is, en dat hij zich niet wil mengen
in een onderneming. Ook CDA en PvdA (die beweren op te komen voor de arbeiders) deden niets.
Beschamend.
Tegelijkertijd doet die wethouder dat wel als het gaat om de vestiging of uitbreiding van bedrijven. Maar
dan wordt gemeten met twee maten waarbij het ene bedrijf niet mag uitbreiden maar het andere
vergelijkbare bedrijf wel, waarbij reclameregels gelden voor elke ondernemer in de binnenstad behalve
voor die ene nieuwe winkel. Dat bevoordelen en vriendjespolitiek moet afgelopen zijn. Gelijke monniken,
gelijke kappen. Bij de SP geldt de wet wel voor iedereen. We wensen een gelijk speelveld. Dat is eerlijk
en transparant, dat is blijk geven aan een betrouwbare overheid.
De huidige wethouder (VVD) bedingt zich wel een rol binnen de acquisitie maar niet bij het behouden van
werkgelegenheid. Dit college van B&W wenst nieuwe banen te scheppen maar doet niets voor de
mensen die ontslagen worden, zo wordt water naar de zee gedragen.
Ook een wethouder van economische zaken en werkgelegenheid moet opkomen voor zijn inwoners,
vooral als er ontslag dreigt. De SP blijft hierin het college aansporen en terechtwijzen. Een SP ín het
college gaat zich - naast het creëren van nieuwe werkgelegenheid, het aantrekken van ondernemingen
en het zorgen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat - nadrukkelijk bezighouden met het behoud
van werkgelegenheid, en bedrijven daarop aanspreken, kijken wat mogelijk is en in hoeverre de
gemeente daarbij een rol kan spelen.
De tijd dat de wethouder liever naar feesten en partijen gaat, zich suf twittert over hoe geweldig hij het
doet en complimenten aan zijn adres deelt, dan zich ook daadwerkelijk bezig te houden met zijn taken
zoals banenbehoud, moet voorbij zijn. Juist de wethouder moet aan het werk het goede voorbeeld geven,
zorgen dat er werk bij komt maar ook dat er werk blijft.
De samenwerking tussen de Werkpleinen in Venlo en Venray kan schaalvoordelen opleveren. Vacatures
kunnen breder worden uitgezet, waardoor werkzoekenden kunnen sneller aan een nieuwe baan worden
geholpen. Echter dient een werkzoekende daarbij wel persoonlijk contact te kunnen onderhouden met
een professional die hem/haar kan helpen naar een nieuwe baan, onder meer door bijscholing of
sollicitatietips. Het zinloos moeten solliciteren op banen die er niet zijn heeft geen zin en werkt
demotiverend.
De gemeente dient enkel zaken te willen doen met gecertificeerde re-integratiebureaus, die niet kijken
naar wat een werkzoekende voor hen oplevert, terwijl het veel beter zou zijn als die werkzoekenden met
gedegen en toegesneden training naar werk worden geholpen.
Zelfstandigen zonder personeel (ZZP) hebben het vaak moeilijk om financieel rond te komen. Een ZZP’er
valt echter buiten veel wettelijke regeling zoals doorbetaling bij ziekte, of dient zich hiervoor apart te
verzekeren. Dit brengt veel ZZP’ers in moeilijkheden, velen verdienen minder dan het minimumloon of
zelfs de bijstandnorm. De groep werkende armen in Venlo groeit.
We willen een voorstel lanceren om - net als voor bijstandsgerechtigden - ook ZZP’ers en ondernemers
met een inkomen op of onder bijstandsniveau, in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen.
De SP-wethouder in de gemeente Hilversum heeft hier ervaring mee opgedaan. Dat voorbeeld verdient
navolging, in het belang van onze ZZP’ers zodat ze geen werkende armen worden.

Onze belangrijkste voorstellen:
Venlo zet vooral in op ondersteuning van midden- en kleinbedrijf in alle woonkernen;
We maken een start met de sanering van oudere bedrijventerreinen;
Mensen met jonge kinderen en een uitkering jagen we niet op om werk te zoeken;
We zorgen voor een leerwerktraject voor werklozen;
Sociale werkplaatsen blijven beschikbaar voor beschermde werkplekken voor wie het
nodig heeft;
Bij aanbestedingen gaat de voorkeur uit naar lokale ondernemingen;
We gaan concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen.
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5.

VERKEER EN VERVOER

Venlo is een stad die nog teveel is afgestemd op het gebruik van de auto. Autogebruik voor korte
afstanden is vaak onnodig maar kost ook nog eens veel tijd door verkeersdrukte en parkeerproblemen.
Autoverkeer tast niet alleen de veiligheid en het milieu aan (luchtkwaliteit), maar ook de leefbaarheid van
de woon- en schoolomgeving.
Het openbaar vervoer en de fiets bieden goede alternatieven. Het gebruik daarvan moet aantrekkelijker
worden gemaakt. Daarvoor dienen een aantal maatregelen te worden getroffen zoals goede en veilige
fietspaden, met voldoende verlichting en gedegen wegwijzers. Maar ook beter onderhoud en asfalteren
van fietspaden. Aangezien de gemeente niet alle paden beheert, gaat ze hierover in overleg met
Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg.
Openbaar vervoer dient dekkend te zijn voor de gehele gemeente en altijd voorrang te krijgen op overig
snelverkeer. Alle wijken en stadsdelen worden en blijven per openbaar vervoer bereikbaar met een
frequente busdienstregeling. Busdiensten en treinvervoer dienen goed op elkaar afgestemd te zijn. Een
buurtbus kan een lijndienst ondersteunen.
Het openbaar vervoer moet veilig zijn en we stimuleren de vervoerder om maatregelen te nemen zoals
veiligheidsgordels en conducteurs in het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer dient voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te zijn. Mindervaliden behouden een
vergoeding die naar eigen inzicht besteed kan worden aan de benodigde vervoersvoorziening. Haltes en
abri’s bieden voldoende bescherming tegen weer en wind. Zitgelegenheid, informatievoorziening en
verlichting zijn daarbij onmisbaar.
Te beginnen voor 65+ en jeugd tot 12 jaar maar ook voor MBO-leerlingen is het openbaar vervoer gratis.
Uit onderzoek van de gemeente Arnhem blijkt dat vooral de horeca profiteert van gratis OV (en gratis
parkeren). Voor Venlo een goede kans om dit voorbeeld over te nemen.
Met de aanleg van de A74 zijn Tegelen, Blerick, Hout-Blerick, Venlo-zuid en Boekend zwaar getroffen.
Door beide snelwegen A73 en A74 is de leefbaarheid en de natuur aangetast. De Kaldenkerkerweg in
Tegelen zal daarom een vrachtwagenarme weg worden. De ontsluiting van het hier gelegen
industrieterrein zal plaatsvinden via een nieuwe route afhankelijk van het toekomstplan voor dit
industrieterrein. Het sluiten van de ruit van snelwegen om Venlo steunen we alleen als dit gebeurt over
Duits grondgebied.
De aanleg van de A73/A74 legt extra druk op vooral de Tegelseweg in Venlo. Het verkeer tussen Venlo
en Tegelen staat onder druk. Een tweede ontsluiting is daarom zeer wenselijk. Opnieuw openstellen van
de Geldersebaan/ Natteweg is de meest simpele en goedkoopste oplossing. Aanleg van de Gulicksebaan
is ook een optie maar wel een hele dure. Venlo en Tegelen moeten goed bereikbaar blijven.
Voor bewoners van alle woonkernen mag het bezit van een auto geen extra melkkoe van de gemeente
worden. Betaald parkeren in een dorpscentrum trekt minder bezoekers en is daardoor schadelijk voor de
winkeliers (zoals in Blerick en Tegelen). Voor (koop)toeristen wil de SP goede parkeergelegenheden aan
de randen van de stad met goede busaansluitingen.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen zal beperkt worden tot de doorgaande hoofd(snel)wegen. Alleen
bestemmingsverkeer met gevaarlijke stoffen zal worden toegestaan.
De gemeente brengt alle veiligheidsrisico’s in kaart en gaat de omwonenden actiever informeren over
veiligheidsrisico’s van bedrijven en transportassen.
De SP zet zich in voor uitplaatsing van het rangeerterrein uit het centrum van Venlo. De verkapte opslag
van gevaarlijke goederen gaat tot het verleden behoren. Het rangeerterrein is een ongewenste tikkende
tijdbom in de binnenstad. Verplaatsing geschiedt bij voorkeur naar een industrieterrein waar ook de
logistieke sector voordeel bij heeft (minder vrachtwagens op de weg, containerhaven/ binnenvaart
stimuleren) en is beter voor het milieu (minder uitstoot van CO2 en fijnstof).
De gemeente Venlo heeft de afgelopen jaren vooral ingezet op verbetering van verkeersstromen voor de
automobilist. De komende vier jaren zet de SP met zekerheid in op voorzieningen en verbeteren van de
voorzieningen voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Met name bij scholen moet de
verkeersveiligheid verbeteren door bijvoorbeeld betere parkeergelegenheden, 30 km zones of
zebrapaden.
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Voor de fietsers moeten meer mogelijkheden komen om de fiets op een goede manier te stallen. De
versterking van fiets- en voetgangersgebieden worden nog meer dan nu het geval is in overleg met
bewoners en gebruikers aangelegd. De fietser en voetganger krijgen in bebouwde gebieden de prioriteit
boven snelverkeer.
De spoorverbindingen tussen Venlo, Eindhoven, Roermond, Nijmegen en Duitsland moeten verbeteren.
Venlo dient leidend te zijn in de lobby om de Maaslijn (Nijmegen-Venlo-Roermond) te verbeteren door
verdubbeling en elektrificatie.
In het verlengde hiervan start Venlo een lobby om een intercityverbinding te realiseren tussen Maastricht
en Groningen.
Daarnaast zet de SP in op behoud van de intercity naar Eindhoven. Dit versterkt Venlo als overstapplaats
van de noord-zuid verbinding op de bestaande oost-west verbinding.
De derde lobby die dient te worden ingezet is om verbetering van het spoor naar Duitsland te realiseren
voor 2020. Hierdoor komt er een verdere versterking van de overstapplaats Venlo.
De Maaslijn dient te worden voorzien van dubbelspoor en een bovenleiding (elektrisch) wat de
doorstroming verbetert en versnelt, waarbij goederentreinen de personentreinen niet meer hinderen en
het aantrekkelijker wordt voor reizigers om de Maaslijn te kiezen.
Een station in bijvoorbeeld Belfeld, Venlo-zuid en Fresh Park/Floriade (Grubbenvorst) maakt deze
plaatsen ook via openbaar vervoer beter bereikbaar en voor studenten en werknemers aantrekkelijker om
de trein te nemen. Een hoogwaardige busverbinding sluit hierop aan. Onderzoek moet de (financiële)
haalbaarheid aantonen. Op basis van die informatie kan de gemeenteraad afwegen wat mogelijk is.
De Maas is een belangrijke verkeersader over water welke voor de SP een goed alternatief is voor het
vervoer over de weg. Verdere ontwikkelingen van barge- en railterminal6 zien we als mogelijke positieve
ontwikkelingen om het vervoer over water verder te versterken. Wat dat betreft wil de SP bij voorkeur de
logistieke dienstverlening blijvend concentreren rondom beide locaties.
Gezien de oudere industriegebieden in Venlo dient de gemeente Venlo maximaal in te zetten op
ondersteuning van verhuizing van bedrijven in de industriële en logistieke sector vanuit deze oudere
industriegebieden (vooral die in een woongebied) naar de omgeving van de bargeterminal in de haven en
railterminal op Trade Port.
We stellen een visie op voor vervoer in en rond Venlo, zoals dit er in 2030 moet uitzien. Hierbij gaan we
uit van goederenvervoer, waaronder gevaarlijke stoffen, per spoor langs de A67 naar Duitsland. Er
moeten alternatieven komen voor de drukte richting de binnenstad op de zogenaamde Duitse dagen,
alsmede een verbetering van het gebruik van het openbaar vervoer. Betere benutting van de Maas als
verkeersader.

Onze belangrijkste voorstellen:
Vervoer gevaarlijke stoffen beperken we zoveel mogelijk tot de snelwegen;
Langzaam verkeer zal de komende jaren prioriteit krijgen;
Spoorverbindingen verbeteren we op lange termijn door verdubbeling en elektrificatie
Maaslijn, Intercity Maastricht Groningen en verbeteringen van de verbinding met
Duitsland;
We stimuleren vervoer over water.

6

Haven- en spooroverslagbedrijven
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6.

WONEN EN HUISVESTING

Door de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties heeft de gemeente niet meer de regie op het
gebied van volkshuisvesting. De woningbouwcorporaties zijn hun oorspronkelijke doelstelling, het goed
huisvesten van kwetsbare bevolkingsgroepen, veelal uit het oog verloren. De gevolgen zijn: woningnood,
onbetaalbare huizen, verschraalde dienstverlening en huisuitzettingen. Plannen van de gemeenten en
van corporaties en project-ontwikkelaars lijken zeer eenzijdig: slopen of verkopen.
Via een afsprakenpakket is er met de corporaties overeengekomen om voorlopig niet meer te bouwen,
woningen komen er alleen op plekken waar er behoefte aan is. Het bouwen om het bouwen en het
‘spelen’ van projectontwikkelaar is daarmee voorlopig voorbij. Echter zijn er in de afgelopen jaren veel
sociale huurwoningen gesloopt en vooral (dure) koopwoningen, appartementen en
bedrijfspanden/kantoren gebouwd, waarvan er te veel leeg staan. Die scheve verhouding dient wel
rechtgetrokken te worden, met daarbij de focus op starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
De woonlasten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Terwijl overmatige hypotheekrenteaftrek
onbesproken blijft, wordt de huursubsidie verder afgebouwd. Dit is landelijk beleid maar de gemeente
Venlo kan erop inspringen de scheve verhouding - die tevens leidt tot een tweedeling - aan te kaarten.
Iedere in Nederland verblijvende persoon heeft recht op een dak boven het hoofd. De SP wil dat de
woningbouwcorporaties in de gemeente zich nadrukkelijk toeleggen op de bouw en onderhoud van
sociale huurwoningen. Projectontwikkeling is geen taak van woningbouwcorporaties.
Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode wil de SP het akkoord tussen woningbouwcorporaties en
gemeente hierop aanpassen. De corporaties steken in op duurzame woningen en voldoende sociale
huurwoningen in Venlo.
Beleid op gebied van woningbouw kan niet zonder een goede samenwerking tussen woningbouwcorporaties en gemeente. Hierbij dient de gemeente met name in te steken op de versterking op sociaal
gebied in de wijken waar de woningbouwcorporaties voorzien in de woningbouw.
Echter is in sommige gevallen duidelijk dat woningbouwcorporaties beter een totaalplan kunnen uitwerken
voor wijken, zoals bijvoorbeeld in Venlo-noord is gedaan. Daar zien we dat vernieuwing van de wijk door
gebruik te maken van de bestaande woningen en een versterking van de sociale samenhang in de wijk
de leefbaarheid is toegenomen.
Dit zijn goede voorbeelden waarbij de SP wil aantekenen dat de oorspronkelijke bewoners wel moeten
kunnen terugkeren in deze wijken.
Onnodige verdringing van sociale huurwoningen door koopwoningen gaan we juist tegen.
Bij plannen van woningbouwcorporaties die juist versterking geven in wijken en geen verdringing, geeft de
gemeente alle medewerking aan de ontwikkelingen van deze plannen, zoals bijvoorbeeld
bestemmingsplanwijzigingen.
De nadruk moet voor de SP voor woningbouwcorporaties liggen bij de sociale woningbouw, zij moeten
niet optreden als projectontwikkelaars.
Huisjesmelkers pakken we hard aan. Middelen zoals de wet BIBOB7, waarbij grondig onderzoek mogelijk
is naar verdachten maar ook het `plukken` van veroordeelden zodat crimineel geld uit hun handen
gehaald wordt zetten we in om dit soort malafide praktijken aan te pakken.
Jongeren, met name in de leeftijdscategorie 18 t/m 23 jaar, komen moeilijk aan woonruimte in Venlo.
Daarom zet de SP in op het realiseren van betaalbare woonruimten voor jongeren en starters, zowel in de
huur- als koopsector.
Startersleningen worden gehandhaafd, voor de financiering is een partnerschap met de Provincie
onmisbaar. Daarnaast pakken we het tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters aan.
Voor jongeren en studenten is het lastig om passende en betaalbare woonruimte te vinden in Venlo. We
lossen dit op door (studenten)woonruimten te realiseren bijvoorbeeld boven winkels. Dit voorkomt
onnodige leegstand en verpaupering en maakt de winkelcentra levendiger.
Maar ook het geschikt maken van langdurig leegstaande kantoorruimte voor studentenwoonruimte is een
optie waar de SP voor open staat.

7

http://www.justis.nl/producten/bibob/wet-bibob/
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Ten aanzien van sociale huurwoningen is er een tekort. Zeker als dit gezien wordt in combinatie met
bijvoorbeeld armoede of gescheiden ouders. Voor de SP staat voorop dat ieder mens een betaalbaar dak
boven het hoofd moet hebben. De problemen die ontstaan bijvoorbeeld in geval van scheidingen of
schuldenproblematiek dienen door de gemeente in samenwerking met de woningbouwcorporaties te
worden opgelost. Prioriteit is het fatsoenlijk huisvesten van onze burgers.
De eenzijdige samenstelling van wijken is niet goed voor de leefbaarheid. Óf wijken bestaan uit bijna
uitsluitend sociale huurwoningen óf villawijken. De SP is van mening dat een wijk dient te bestaan uit een
diversiteit aan woningen met voorzieningen die kleinschalig zijn en dicht bij de mensen liggen. We voeren
een spreidingsbeleid in als het gaat om arbeidsmigranten, dit om gettovorming te voorkomen en te zorgen
dat de burgers van de gemeente Venlo hun eigen buurt blijven herkennen. Bij iedere planvorming zal de
SP dit als beleidsuitgangspunt hanteren.
Met de woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het tegengaan van inkomenswijken. Onder
meer moet voorkómen worden dat de sociale huurwoningen in populaire wijken door grote
huurverhogingen buiten bereik van de doelgroep raken.
Woningcorporaties worden aangezet om energie- en waterbesparende maatregelen toe te passen in haar
woningenbestand. Huurders worden hierbij gewezen op duurzaamheid- en besparingstips en fysieke
mogelijkheden zoals het aanbrengen van zonnepanelen op de daken. Hiervoor zijn diverse
subsidiemogelijkheden die nu nog vaak onbenut blijven.
De gemeente gaat samen met corporaties en politie de (huur)woningen, in samenspraak met de
bewoners, meer voorzien van veiligheidsbevorderende voorzieningen.
De Huizen van de Wijk zijn voor de SP feitelijk de benaming voor een wijkcentrum. Dit betreft een locatie
waar naast bijvoorbeeld het vieren van vasteloavend, voor de gehele wijk ook op bepaalde dagen
wijkverpleging en/of huisartsen beschikbaar zijn. Wel dienen dergelijke voorzieningen niet commercieel
geëxploiteerd te worden (en daarmee een concurrent van de reguliere horeca te zijn).
Na jaren van cadeautjes uitdelen is de belastingdruk de afgelopen vier jaar flink toegenomen. Vooral de
onroerend zaak belasting (OZB) is in Venlo behoorlijk hoog. De garantie afgeven dat deze niet verder zal
stijgen is echter niet mogelijk, de keuzes in de komende jaren zijn daarvoor eenvoudigweg te complex.
Echter kunnen we de OZB wel sturen, ook naar beneden toe.
Goed gedrag moeten we als overheid belonen. Door goede afvalstoffenscheiding kan een verlaging van
de afvalstoffenheffing aan de orde zijn. De OZB mag geen melkkoe worden ter compensatie van falend
gemeentelijk financieel beleid.
Het te bouwen MFA in Arcen verdeelt al jaren de bevolking in dit dorp. Door verkeerde politiek is een
noodzakelijke ontwikkeling in deze woonkern een splijtzwam geworden in de samenleving. Voor de SP
staat draagvlak bij dergelijke ontwikkelingen voorop.
Als er bij aanvang van de raadsperiode geen onomkeerbare ontwikkelingen zijn in het dossier MFA zal de
SP kiezen voor onmiddellijke vervanging van de school in Arcen. Echter wel op een locatie die eenvoudig
te bereiken is én veilig voor de kinderen. De combinatie van diverse voorzieningen in één pand laten we
dan los en we gebruiken de leegstaande panden om die ontwikkelingen mogelijk te maken.
Het dossier MFA staat voor de SP symbool voor hoe de politiek niet moet omgaan met haar bevolking, te
ambitieuze plannen van bestuurders op verkeerde plekken in een dorp hebben een gespleten
samenleving als resultaat. De werkwijze bij dit soort ontwikkelingen is eerst onderzoek, draagvlak
organiseren en dan pas besluiten.
De SP wil investeren in wijken en kleine kernen, te beginnen met goede voorzieningen (goede zorg in de
buurt) en huidige voorzieningen behouden (zoals bibliotheken en zwembaden). Voldoende mogelijkheden
om zwerfvuil te voorkomen, voldoende prullenbakken (die wegbezuinigd zijn) maar ook fatsoenlijk
groenonderhoud maken een wijk een stuk aantrekkelijker.
In de komende raadsperiode stelt de gemeente een Leegstandsverordening vast. Hierin leggen we vast
hoe omgegaan wordt met leegstand. Een en ander zal natuurlijk wel dienen te passen binnen de
landelijke regelingen maar waar nodig zoekt de SP de randen van de wet op, met als doelstelling het
terugdringen van leegstand.
Denk hierbij aan het verplichten van eigenaren van winkelpanden om een huurder te accepteren, als het
pand een jaar leegstaat.
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Tevens bevorderen we hiermee dat panden een opknapbeurt krijgen doordat pandeigenaren de
verplichting willen voorkomen en zelfstandig actief gaan naar een nieuwe huurder. In Sittard-Geleen zijn
hiervoor in 2012 al plannen bedacht, Venlo kan daarbij aansluiten.
Daarnaast is het een optie de mogelijkheden van stedelijke herverkaveling te verkennen. In Dordrecht
wordt hier al naar gekeken als oplossing voor leegstand van winkelpanden en het herontwikkelen van het
winkelgebied, in samenspraak met Kadaster en vastgoedspecialisten. Venlo kan hiervan leren.
Daarnaast willen we onderzoeken hoe huidige leegstand omgevormd kan worden tot woonruimte,
studentenkamers, jongerenhuisvesting of bijvoorbeeld atelierruimte. Maak van de nood een deugd, vooral
starters en jongeren hebben moeite een zelfstandige woning te vinden.
Startersleningen zijn daarbij een handig hulpmiddel maar voor diegenen die ook daarvoor niet in
aanmerking komen dient er een oplossing te zijn. Met het omvormen van leegstand creëren we zo een
win-win situatie, naast dat we de pandeigenaren meer kunnen dwingen om iets met hun vastgoed te
ondernemen.

Onze belangrijkste voorstellen:
Blijvende versterking van de contacten tussen woningbouwcorporaties en gemeente;
Meer aandacht voor woningen voor de gehele levensloop;
Wijkcentra zijn essentieel en behouden we in de wijken;
Loskoppeling OZB en afvalstoffenheffing;
Schrappen huidige plannen MFA en kijken naar de bestaande gebouwen in Arcen;
We maken een Leegstandsverordening.
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7.

ZORG EN WELZIJN

Zorg moet gebaseerd zijn op solidariteit. Gezondheidszorg van een hoge kwaliteit moet beschikbaar en
betaalbaar zijn voor iedereen. De huidige ontwikkelingen kunnen dit uitgangspunt ondermijnen.
Tweedeling in de zorg rukt op doordat marktwerking en op winst gerichte zorg blijft bestaan ondanks
plannen om het lokaal anders in te richten. Mensen met weinig geld leven gemiddeld minder gezond dan
mensen met meer geld en mogelijkheden. Het nieuwe zorgstelsel draagt bij aan deze ongelijkheid en
doet afbreuk aan de kwaliteit van de zorg die in ons land is opgebouwd. Mensen mogen niet om
financiële redenen uitgesloten worden van noodzakelijk zorg.
Er moeten voldoende gezondheidsdiensten (huisarts, tandarts, fysiotherapie, apotheek, thuiszorg) zijn om
minimaal de eerstelijnszorg te garanderen, juist ook in de wijken. Binnen Venlo moeten zelfstandige
praktijken van huisartsen in de wijken de voorkeur krijgen boven algemene huisartsenposten.
De gezondheidsdiensten moeten, in samenwerking met de eerstelijnszorg, een actievere rol spelen in het
opsporen en bestrijden van gezondheidsbedreigende leef- en werkomstandigheden. De gemeente dient
hierin een meer verantwoordelijke rol te vervullen, in plaats van het over te laten aan ‘de markt’.
Voorkomen is beter dan genezen.
Voornamelijk ouderen, zieken, mensen met een beperking en/of in een afhankelijkheidspositie zijn de
dupe van het ingezette landelijk beleid dat ook in Venlo wordt doorgezet. Het is ongelooflijk dat deze
mensen als ‘onrendabel’ worden gezien omdat ze geld zouden kosten. Men kijkt niet echt naar wat deze
mensen zelf willen, wat ze kunnen en waartoe ze in staat zijn. Het is te beschamend voor woorden dat
VVD gesteund door PvdA en CDA een tweedeling veroorzaken in de samenleving door mensen weg te
zetten als mensen die geld opleveren en mensen die geld kosten, als kapitaalkrachtigen en als lastige
kostenpost. Hiertegen zal de SP zicht blijven verzetten.
We accepteren geen tweedeling, mensen moeten niet tegen elkaar opgezet worden, iedereen is van
waarde, elk mens is gelijkwaardig en verdient een solidaire menswaardige behandeling.
Toegankelijkheid van zorg is volgens de SP een belangrijke taak van de overheid en moet niet zomaar
worden overlaten aan de markt. Dit geldt zowel voor de daadwerkelijke zorg als de medicatievoorziening.
Gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn deze taak te waarborgen.
De hoogte van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkering is sinds 1975 ruim 25% achter
gebleven bij die van de modale inkomens en nog veel verder bij de topinkomens. De SP is voorstander
van bijzondere bijstand, kwijtscheldingsbeleid enzovoorts.
Extra aandacht is nodig voor kinderen van huishoudens op bijstandsniveau, zodat deze ook de kans
krijgen om lid te worden van bijvoorbeeld sportverenigingen en dergelijke om zodoende de sociale en
culturele ontwikkeling te stimuleren.
Te vaak horen we dat de kosten voor de zorg de pan uit rijzen terwijl de mate waarin mensen zorg
kunnen krijgen steeds minder wordt. De grootste kostenpost in de zorg is de marktwerking. Sloop het
systeem van winstmaximalisatie, topinkomens en bonussen er uit, net als de onnodige regeldrift en
bureaucratie. Er moet gestopt worden met stopwatchzorg waarbij minutenregistratie de daadwerkelijke
zorg minimaliseert en zelfs tekort doet en het personeel demotiveert, daarbij werkdruk en ziekteverzuim
verhoogt. Ook in managerslagen, onnodige controleprocedures en overheadkosten kan drastisch gekort
worden.
Het geld dat we hiermee, ook in Venlo, besparen vloeit regelrecht terug in de zorg. Hierdoor komt geld
voor de zorg ook echt bij de daadwerkelijke zorg terecht.
Via convenanten, contracten en aanbestedingen, worden afspraken gemaakt met zorgaanbieders om
bovenstaande richtlijnen na te leven. Zo niet, dan volgt er korting op de subsidie of ontbinding van de
overeenkomst (als pressiemiddel).
Met de mogelijke veranderingen in de zorg vanaf 2015 of 2016 (de Eerste Kamer moet er nog over
beslissen) in het achterhoofd zien we nu al zorginstellingen voorsorteren op eventueel nieuw beleid.
Vooruitlopend op iets wat wel of niet komen gaat zien we dat instellingen nu al gaan bezuinigingen op de
zorgverlening en ontslag aanvragen voor het personeel. Of personeel dat via een goedkoper
dienstverband of in een lager ingeschaalde functie mag terugkeren. Dit is van de gekke!
De gemeente kan hier iets aan doen, zij is als afnemer van zorgdiensten een belangrijke contractant en
dient dan ook eisen te stellen.
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De gemeente dient op te komen voor de bewoners die zorg nodig hebben maar net zo voor de inwoners
die bij een zorginstelling werken waar ontslag dreigt. Het wegkijken van de gemeente bij ontslagen moet
afgelopen zijn, de gemeente moet ook hierin haar verantwoordelijkheid gaan nemen.
Gezondheidszorg dient volgens de SP zo kleinschalig mogelijk en dus dicht bij de burger te worden
georganiseerd. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de huisarts en thuiszorg die goed bereikbaar
zijn. Er komen integrale wijkteams (samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg,
fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen en ouderadviseurs) voor preventie,
indicatiestelling (keuring) en begeleiding.
Centraal in deze teams moet de wijkverpleegkundige (wegbezuinigd in de jaren 1990) terug komen in de
wijk, als aanspreekpunt, schakel, regisseur, bemiddelaar. Kleinschalig, snel en soepel. Op basis van die
checklist worden concrete actieprogramma's per buurt en per straat gemaakt.
De buurt is de schaal van de toekomst8, dicht bij mensen, direct aanspreekbaar, zonder onnodige
bureaucratie.
Zorgindicatie dient in een persoonlijk gesprek en in samenspraak afgestemd te worden. Gemeentelijk
beleid moet daarop worden afgestemd.
De thuiszorg dient zodanig georganiseerd te zijn dat de patiënt niet te maken krijgt met steeds wisselende
thuiszorgmedewerkers. Het opbouwen van een vertrouwensbasis, bijvoorbeeld bij zorg van privé aard en
een signaleringsfunctie van de (thuis)zorgmedewerker is essentieel.
We brengen de inspraak van de patiënt in de (thuis)zorg terug. Patiënten- en consumentenorganisaties
moeten sterker betrokken worden bij de bepaling van het zorgbeleid en de afstemming van zorg, met
onder meer; wonen, welzijn, mobiliteit en sociale zekerheid. Meedoen in de samenleving voor mensen
met beperkingen moet hierbij voorop staan.
De jeugdzorg zal in 2015 vanuit het Rijk en de Provincie geheel worden overgedragen naar de
gemeenten. Dat is een belangrijke taak die bij de gemeente is komen liggen en waarvoor op dit moment
zowel te weinig geld als mensen beschikbaar zijn. De gemeente Venlo zal als centrumgemeente namens
en met de regiogemeenten moeten optrekken richting het kabinet om meer geld beschikbaar te krijgen.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een omvangrijk aantal regelingen. Het is de taak van
de gemeente hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Voor de SP is het essentieel dat mensen met
gezondheidsproblemen zo lang mogelijk in de samenleving kunnen meedoen.
Het beleid van de gemeente moet gericht zijn op de deelname van mensen aan de maatschappij, eerder
dan op het daarvoor beschikbare budget. De gesprekken waarin (WMO) zorg wordt afgestemd (de
zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’) tussen gemeente en burger moet transparanter zijn voor degene
die zorg nodig heeft.
Daarnaast dient altijd de mogelijkheid van beroep aanwezig te zijn net als een goed en onafhankelijk
klachtenmeldpunt.
Schrijnende gevallen, waarbij mensen in een uitzichtloze situatie komen, dienen binnen 24 uur van een
gedegen oplossing te worden voorzien voor hun problemen.
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de herziene WMO en de
Jeugdwet. Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen hun zorg zelf inkopen en een
zorgverlener uitkiezen. Het PGB zorgt echter voor veel onduidelijkheid welke kosten wanneer en hoe
opgevoerd en vergoed worden. Als gemeente verantwoordelijkheid dragende voor de uitvoering, heeft
Venlo nu de kans om het systeem van PGB eenvoudiger en duidelijker te maken.
Een idee is de ontwikkeling van één uniforme regeling voor PGB waar zowel volwassen als jonge
zorgbehoevenden vanaf 2015 een beroep op kunnen doen, het bundelen van de PGB-regeling voor
chronisch zieken en gehandicapten, voor jeugd- als volwassenenzorg. De gemeente Amsterdam is hier
mee aan de slag gegaan; als dit systeem in praktijk goed uitpakt kan Venlo daarbij aansluiten met een
lokaal en op maatwerk toegepast PGB.
De gemeente zal in overleg met woningbouwcorporaties bekijken hoe men slim om kan gaan met
(noodzakelijke) aanpassingen die aan woningen moeten worden gedaan. De vanzelfsprekendheid
waarmee het voorgaande college van mening was dat een extra beugel op het toilet ook wel door de
burger zelf aangebracht kan worden, is de SP te kort door de bocht. Zeker bij sociale huisvesting zal
tussen woningbouwcorporaties en gemeente in overleg maatwerk worden geleverd in het kader van
zorgbehoefte.
8
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Daarnaast spelen levensloopbestendige woningen en mantelzorgwoningen bij zorgvragenden een steeds
grotere rol. Ook daar dienen corporaties en gemeente rekening mee te houden en dit op maat af te
stemmen. Levensloopbestendige woningen bevorderen dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen, en daar – bij behoefte – ook zorg kunnen ontvangen.
Mensen met een handicap of beperking dienen op alle terreinen als volwaardige burger aan de
samenleving te kunnen deelnemen. Ze hebben recht op een 'Gemeente zonder drempels en met
geleidestroken'. Dat vereist dat er op alle terreinen van beleid, waaronder wonen, verkeer en vervoer,
media, cultuur en sport, rekening gehouden wordt met de beperkingen van mindervaliden.
Aanvragen voor voorzieningen in- en rondom huis mogen enkel en alleen op hun medische en sociale
noodzaak worden beoordeeld, waarbij financiële overwegingen geen rol mogen spelen.
Bij de toegang, de inrichting en het beheer van openbare gebouwen moet als uitgangspunt gelden dat
alle mensen van de diensten gebruik kunnen maken. Tevens voldoende invalide parkeerplaatsen
beschikbaar stellen. Extra aandacht is nodig voor het vervoer van mindervaliden. Hiervoor moet een juiste
vergoedingsregeling komen. Hiertoe dient het vervoer zoals regiotaxi uitgebreid en verbeterd te worden.
Prijs en kwaliteit moeten met elkaar in verhouding staan.
De gelden die in 2015 voor de (jeugd)zorg naar de gemeente komen worden geoormerkt voor het domein
waarvoor ze bestemd zijn. Marktwerking halen we volledig uit de (jeugd)zorg. De gemeente zal geen zorg
inkopen van zorginstellingen waarvan de werknemers (vooral bestuurders) boven de burgemeestersnorm
(de in Venlo geldende topinkomensnorm) ontvangt als loon, inclusief bonussen en andere regelingen.
Verdringing van arbeid en loondumping wijzen we krachtig af, door de marktwerking uit de (jeugd)zorg te
halen sluiten we dit uit.
Gemeenten zijn als werkgever nog nauwelijks bezig met het thema mantelzorg. Volgens de Stichting
Werk&Mantelzorg werken slechts 14 gemeenten ‘mantelzorgvriendelijk’. Toch kan een werkgever, en dus
ook een gemeente, veel doen om mantelzorgers het leven makkelijker te maken. Van alle mantelzorgers
met langdurige of intensieve zorgtaken heeft 71 procent een betaalde baan. En juist die combinatie leidt
vaak tot overbelasting. Gemiddeld besteden werkende mantelzorgers maar liefst zeventien uur per week
aan zorgtaken. De gemeente kan mantelzorg verlichten door procedures te versoepelen en
mantelzorgers te ontzien in allerlei regels en verplichtingen, zoals bijvoorbeeld parkeervergunningen.
De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om dak- en thuislozen weer een volwaardige plaats in
de maatschappij te geven. Buiten de Domus-voorzieningen komen er verzorgde pensions waar dak- en
thuislozen 24 uur per dag zouden kunnen verblijven onder deskundige begeleiding en mogelijkheden voor
bijvoorbeeld afkickprogramma’s.
Er zijn in de Centrumgemeente Venlo en geheel Noord- en Midden-Limburg te weinig opvangplaatsen
voor zwerfjongeren, jongeren die vanaf hun 18e ineens niet meer in een (speciaal) internaat kunnen
wonen en jongeren die om andere redenen thuisloos zijn. We gaan deze jongeren actief opzoeken en
aansporen tot (bij)scholing en nieuw perspectief. De problemen worden samen opgepakt.
De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. De SP pleit ervoor dat
deze verantwoordelijkheid in samenhang met andere elementen in het zorgdomein regelmatig getoetst
wordt door de gemeenteraad.
De SP pleit ervoor om in de nieuwe raadsperiode het college van B&W als verantwoordelijke voor deze
aspecten minimaal eens per kwartaal op hoofdlijnen te laten rapporteren aan de gemeenteraad.

Onze belangrijkste voorstellen:
Ondersteunen van gezondheidszorg dicht bij de burger;
Extra budget voor overname jeugdzorg en WMO;
Meer aandacht voor woningen voor de gehele levensloop;
Oormerking van Rijksbijdrage (Jeugd)zorg.
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8.

SPORT

Bewegen is gezond, op de sportclub leren jongeren sociale vaardigheden en op en naast het sportveld
komen mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact.
Investeren in sport loont; sport bevordert de gezondheid en integratie en verbetert de sociale contacten.
De SP wil dat de gemeente zélf verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sportbeleid, zeker als
aansturende factor.
Sport moet toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedere inwoner. Venlo zet in op de
breedtesport waarbij mensen maximaal worden gestimuleerd om deel te nemen aan sport. Hierbij wordt
vooral ingezet op jeugd door middel van een strippenkaart waarbij kinderen kunnen snuffelen aan diverse
sporten en laagdrempelig en al spelend kunnen kiezen bij welke sport ze zich het meest thuis voelen.
Ook senioren krijgen de mogelijkheid om op een dergelijke manier sport te bedrijven. Tevens voorkómen
we hiermee eenzaamheid, en bevorderen we saamhorigheid en gezondheid.
Mede in het kader van de veiligheid op het water brengt de SP het schoolzwemmen in overleg met de
onderwijsinstellingen terug voor minimaal de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs.
Betaald voetbalclub VVV en andere professionele topsportbedrijven zijn ondernemingen en behandelen
we als zodanig. De gemeente is niet de partij die bij bedrijfsmatig beoefenen van sport de partij is om
subsidies en leningen te verstrekken. Bedrijven dienen hun eigen sponsoren te zoeken. Er gaat in geen
geval gemeenschapsgeld naar de bouw van een stadion voor deze betaald voetbalorganisatie.
Het concept Lijnstad op het kazerneterrein is achterhaald gebleken en daarmee is de toekomst voor een
stadion binnen dat concept, al dan niet met steun van de gemeente, niet langer realistisch.
Sport op school bevordert de lichamelijke oefening en deelname aan sportverenigingen. Gymnastiek blijft
onderdeel van de vaste lessen op basisscholen en het voortgezet onderwijs. De gemeente ondersteunt
het schoolzwemmen op basisscholen. Kinderen moeten, onder andere via school, kennis kunnen maken
met een zo breed mogelijk sportaanbod. De gemeente heeft hierin een sturende rol.
Tarieven voor accommodaties moeten door de gemeente worden vastgesteld op een dusdanig
niveau dat de kosten niet prijsopdrijvend werken voor leden van sportverenigingen. Verenigingen moeten
door wet- en regelgeving niet met extra kosten en inspanningen worden belast.
De gemeente gaat actief op zoek naar plekken die als trapveldje of andere buitensportlocatie
ingericht kunnen worden. Voorkomen moet worden dat sportvelden naar de buitenranden van de
stad verdwijnen.
Bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken hanteert de gemeente voortaan een speelruimtenorm. Van elke
nieuwbouwwijk wordt minimaal 3 procent van de totale oppervlakte bestemd voor buitenspeelruimte.
Ook in de bestaande wijken komen meer mogelijkheden voor buiten spelen.
Speeltuinen en speelplekken dienen gedegen onderhouden te worden; dat betekent regelmatig vers
zand, groenonderhoud, onderhoud en vervanging van kapotte toestellen, variatie in speeltoestellen.

Onze belangrijkste voorstellen:
Inzet op breedtesport en terugbrengen van schoolzwemmen;
Inzet om voor met name sport voor jongeren en senioren bereikbaar te houden;
Geen gemeenschapsgeld naar nieuw stadion voor VVV.
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9.

KUNST EN CULTUUR

Cultuur is onmisbaar voor ontmoeting en sociale binding in de gemeente. Inwoners van alle leeftijden,
afkomst en rangen en standen en afkomst ontmoeten elkaar en genieten samen van manifestaties en
festivals, voorstellingen en concerten, musea en ateliers, enzovoorts.
Historisch besef blijkt uit het behoud van oude gebouwen en terreinen of verwijzingen naar het verleden
in nieuwbouw. De SP ondersteunt van harte het behoud van historische panden en stadsdelen.
Bibliotheken en musea zijn onmisbare schakels voor verspreiding, inspiratie en het enthousiasmeren van
cultuur en literatuur en moeten daarom laagdrempelig en betaalbaar zijn voor alle inkomensgroepen.
Scholen moeten vrije toegang hebben tot musea.
Museum Van Bommel Van Dam werkt aan een nieuw beleid- en bedrijfsplan om een groter draagvlak te
krijgen onder de Venlose bevolking, meer binding te krijgen met de regio, samen te werken met andere
musea en meer inkomsten te genereren door onder meer veel bezoekers te trekken en op zoek te gaan
naar nieuwe verdienmodellen.
Verzelfstandiging is een mogelijkheid maar voor het zover is wil de SP eerst alle mitsen en maren op tafel
hebben. De vraag is of dit museum voor de moderne kunst klaar is voor volledige loskoppeling van de
gemeente, de huidige verdiencapaciteit is daarvoor namelijk te gering. In die zin is het verstandig tijd in te
lassen zodat er orde op zaken wordt gesteld op het gebied van huisvesting, collectiebeheer en
bedrijfsvoering.
De historie spat feitelijk van Venlo af maar heeft in het verleden niet altijd voldoende aandacht gekregen.
De SP wil Fort Sint Michiel wil de SP restaureren/ reconstrueren, voor zover dat mogelijk is gezien de
spoorlijn en het omliggende wegennet.
Hierbij wordt actief samengewerkt met burgers binnen de gemeente en dan met name in de omgeving
van dit unieke cultuurhistorische element.
Cultuur en scholing voor jonge werkloze burgers van Venlo worden gecombineerd door de reconstructie
over de duur van maximaal 20 jaar van Fort Sint Michiel op het kazerneterrein.
De werkloze jongere krijgt een leerwerkplaats en leert een vak in een historische omgeving, zoals
archeologie. Venlo kan voor ambachtslieden van oude gebouwen worden wat Schoonhoven is voor
zilversmeden en de Bataviawerf voor Lelystad.
Hierbij krijgen de jongeren een vergoeding van 125% van de uitkering die zij daarvoor ontvingen zodat
werken ook echt loont. Om dit te realiseren zoeken we samenwerking met lokale onderwijsinstellingen,
ondernemers, de Provincie en de Europese Unie.
Ten aanzien van het Fort Sint Michiel zal samen met musea, ondernemers uit Venlo en burgers
beoordeeld worden hoe een optimale benutting van deze omgeving gerealiseerd kan worden zodat
exploitatie hand in hand kan gaan met de voortgaande restauratie/ reconstructie van het Fort.
Hierin wordt nauw samengewerkt met deskundigen op gebieden zoals archeologie en toerisme.
Voor kunst en cultuur blijft het gebied Q4 de creatieve broedplaats. Maar dat dan wel in combinatie met
het Poppodium en de Maaspoort.
De gemeente ziet erop toe dat cultuur kan opbloeien door middel van bindende afspraken met
Poppodium en Maaspoort, zodat deze optimaal benut worden.
Podiumkunsten verdienen een goed onderkomen. Zoals Theater de Garage en de Doolhof die ook
versterkend kunnen werken voor de laagdrempelige kennismaking met toneel.
“Muziek is essentieel voor de emotionele ontwikkeling van kinderen”, zo zei koningin Máxima in het najaar
van 2011.
Cultuurinstellingen als bibliotheken, muziekschool en kunstencentra zijn de afgelopen jaren zwaar gekort
vanwege de gemeentelijke bezuinigingen. De SP zet in op behoud van deze instellingen waarbij ze
toegankelijk worden en blijven voor iedereen. Daarbij wenst de SP dat hiervoor werkgelegenheid voor
met name lager opgeleide burgers van de gemeente Venlo terug komt.
Volkscultuur is een belangrijk aspect binnen de gemeente. Neem de vasteloavend (carnaval) maar ook
de vele dialecten die onze streek rijk is. Naast de talrijke verenigingen die zich inzetten om onze cultuur te
behouden en te verrijken. Muziek, toneel, tradities, vernieuwingen, kleinkunst, moderne kunst, expressief
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en ingetogen; het versterkt de cultuur, slijpt de geest, vermaakt en ontroert. Cultuur is belangrijk als uiting
maar net zo de uitdrager van wat een gemeente aantrekkelijk maakt om in te wonen, werken en
verblijven.
De afgelopen jaren is er snoeihard bezuinigd op (culturele)verenigingen en kunst in de openbare ruimte.
Het gemeentebestuur heeft de prioriteit bij de verkeerde dingen gelegd waardoor onder andere kunst en
cultuur geschrapt en gekort werd maar tegelijkertijd populaire evenementen wel nog subsidie en
ondersteuning kregen. Dat is krom en dat wil de SP weer rechttrekken.
Nederlands is de voertaal maar de dialecten hebben zeker hun plaats. De streektaal is van onschatbare
waarde. De gemeente is vele dialecten rijk, allen met een eigen oorsprong, levendige geschiedenis en
gebruik. Dat moeten we behouden, het maakt wie we zijn en maakt ons onderscheidend.
Niet alleen tijdens vasteloavend is dialect belangrijk. Je kunnen uiten in je eigen dialect – op toneel, in je
muziek maar ook in het dagelijkse leven – verbindt, houdt de taal levendig en verrijkt onze samenleving.
De gemeente dient te behoeden dat de dialecten verloren gaan en te bevorderen dat dialect levendig
blijft. Ondersteuning van bijvoorbeeld stimuleringsactiviteiten of lespakketten is daarbij een optie.
Dialectonderwijs bevordert de sociale en culturele verbondenheid maar voorkomt ook taalachterstand en
– zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek – zorgt ervoor dat kinderen andere talen makkelijker oppikken.
Dit onderwijs kan worden aangeboden via cursussen maar ook als proef gestart worden op het
basisonderwijs, en op middelbare scholen als aanvulling van het cultuurpakket.
Door gemeentelijke belastingen en betutteling rondom vergunningseisen werd de straatmuziek
grotendeels de nek omgedraaid, en ook live muziek in kroegen wordt hierdoor onnodig belast en dus
belemmerd. Terugdraaien van deze maatregel zorgt voor verlevendiging en sfeer in de kroegen en het
straatbeeld.
Muzikanten brengen sfeer in de stad, ze zorgen voor levendigheid en tevens biedt het hen een podium.
Muzikanten zonder commercieel oogmerk moeten niet belemmerd worden om in winkelcentra te spelen.
De gemeente is nu vooral betuttelend aanwezig. Dat kan beter, geef muzikanten en straatartiesten de
mogelijkheid om kleinschalig het publiek te amuseren zonder overlastgevend aanwezig te zijn. Een goede
mix van variatie en kwaliteit zorgt ook voor een groter draagvlak bij publiek en winkeliers.
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom moeten alle leerlingen van basisscholen en het voortgezet
onderwijs minimaal twee keer per jaar de kans krijgen om gratis een film-, theater-, of muziekvoorstelling
te bezoeken.
De belangstelling voor theater is te vergroten door meer podiumkunsten in wijkcentra op te voeren. Om
museumbezoek te stimuleren moeten musea in de gemeente op minimaal één vaste dag in de maand
voor een euro toegankelijk zijn. Voor jongeren tot achttien jaar zijn ze altijd gratis toegankelijk.
Een cultuurpas kan deelname en daarmee het aanzetten tot creatieve impulsen bevorderen. Jongeren tot
18 jaar die deelnemen aan het onderwijs krijgen een sport- en cultuurpas om zo zelf een en ander te
ontdekken en deelname te stimuleren.
Naast een sterke centrale bibliotheek zijn er filialen in de stadsdelen, eventueel in combinatie met een
school of wijkcentrum. Een proef met het delen van het pand met een onderneming lijkt geslaagd al
blijven er zorgen over de service en openingstijden. Afhankelijkheid van een onderneming is daarom een
moeilijke afweging, een afweging die aan de bibliotheek zelf is.
Monumentenzorg betekent een actieve zoektocht en inventarisering van monumenten van de toekomst.
De Welstandscommissie houdt zich bezig met hoofdlijnen en zorgen dat het historisch aanzien van de
binnenstad niet teloor gaat door exorbitante en ongewenste (reclame)uitingen die het aanzien verstoren.
Kwaliteit gaat boven kwantiteit, met name bij festivals. Houd festivals gespreid over de gemeente.
Levende muziek en cultuur verdienen structurele subsidies en promotie.
De gemeentelijke financiële middelen voor cultuur moeten niet in zijn geheel in gigantische projecten
worden gestoken, maar ook in een goede en toegankelijke programmering en projecten voor jongeren en
beginnende kunstenaars.
Zorg voor betaalbare atelierruimte en expositiemogelijkheden voor kunstwerken, bijvoorbeeld in
buurthuizen en wijkcentra maar ook in het openbaar, in de open ruimte.

Verkiezingsprogramma SP-Venlo 2014-2018, Venlo 100% Sociaal

40

De gemeente stelt voldoende en toegankelijke oefenruimte in de buurten beschikbaar voor jongeren,
bandjes, toneelverenigingen etc. Gemeenschapshuizen kunnen hierin voorzien, het jongerenwerk kan
hiernaar verwijzen.
De SP wil initiatieven als het filmhuis stimuleren en ondersteunen. De kwaliteitsfilm dient een podium te
houden, zeker als zoals nu de andere filmdoeken in de regio vooral de grote publieksfilms programmeren.

Onze belangrijkste voorstellen:
We zorgen voor een leerwerktraject voor jongere werklozen door restauratie van Fort Sint
Michiel;
Op langere termijn concentreren we musea in het gerenoveerde Fort Sint Michiel;
We verbinden broedplaats cultuur Q4 met historische fort;
Geen grootschalige projecten voor nog meer podiumkunsten of manifestaties die moeten
concurreren met steden als Eindhoven, Arnhem en Maastricht;
Subsidie voor culturele instellingen als bibliotheek en kunstencentrum brengen we terug
naar het niveau van 2010 met werkgelegenheid als compensatie.
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10. TOERISME EN RECREATIE
De gemeente Venlo ontvangt veel inkomsten vanuit het toerisme. Venlo heeft dan ook veel te bieden:
zoals het pittoreske Arcen met haar kasteel(tuinen) en historisch centrum en de Venlose binnenstad die
traditioneel goed bezocht wordt door de Duitse kooptoerist. Maar ook de stadsdelen Blerick, Tegelen en
Steyl zorgen ervoor dat toeristen naar Venlo komen.
De SP kiest er voor om de huidige toeristentrekkers te versterken, zoals Kloosterdorp Steyl
(Missiemuseum, botanische tuin, kloosters en hun tuinen, Wereldpaviljoen en industriële historie), het
dorpscentrum van Arcen en de Kasteeltuinen aldaar. Deze kernen dienen hun unieke en aantrekkelijke
karakter te behouden.
Ook Tegelen kent haar unieke toeristische aspecten. De Passiespelen zijn uniek in haar soort. De
voorstellingen in openluchttheater de Doolhof maken dat ook de Doolhof met haar groene karakter in
combinatie met de belangstelling voor de passievoorstellingen het behouden waard is.
Voor recreatie en toerisme is ook in de andere woonkernen voldoende ruimte. Deze ruimte moet
behouden worden. Of het nu gaat om park de Maasduinen of om Taurus, deze moeten de ruimte krijgen
om hun bijdrage voor toerisme en recreatie te behouden of uit te breiden.
Een en ander echter wel in combinatie met behoud van het unieke natuurlijke karakter van onze
gemeente.
Kleinschalige recreatie en horeca kunnen elkaar in de stad versterken. Hierbij moeten naar onze mening
vooral cultuur en sport de combinatie vormen met recreatie en toerisme. Goede voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld de 'Bridge to bridge loop' en de Venloop als het om sport gaat, maar ook het Limburgs
Museum en Museum Van Bommel van Dam.
Toerisme is voor de SP geen melkkoe. In de afgelopen jaren is het de toerist geweest die het gat in de
begroting van Venlo mocht dichten. De toeristenbelasting passen we dan ook in de komende
raadsperiode met hooguit de inflatiecorrectie aan.
Dit geldt ook voor het parkeerbeleid. Hoge parkeerkosten zijn een onaangename verrassing voor de
kooptoerist. Vooral de economie van de binnenstad draait voor een belangrijk deel op het kooptoerisme,
dan dienen we te zorgen dat het verblijf van dit winkelend publiek aangenaam is. Dus lage parkeerlasten
in de binnenstad, gratis parkeren in Tegelen en Blerick.
Binnen de historische kern van Arcen dient het parkeerprobleem te worden opgelost. Dit zal gedaan
worden door parkeergelegenheden aan de randen van het dorp beter te benutten. In de dorpskern
worden maatregelen genomen om deze verkeersluw te maken.
Toerisme en recreatie kunnen versterkt worden door gebruik te maken van de aanwezigheid van unieke
en hoogwaardige cultuurhistorie. Om die reden wil de SP in het project rondom het Fort Sint Michiel ook
vanaf de restauratie/ reconstructie open stellen voor publiek. Met de opbrengsten van deze toeristen
worden de werkzaamheden deels bekostigd.
Op lange termijn streeft de SP naar een directere verbinding tussen binnenstad en kazerneterrein.
Venlo kent verschillende festivals die naast een culturele waarde ook veel mensen naar de stad laten
komen. Festiviteiten als bijvoorbeeld de Zomerparkfeesten en de Passiespelen mogen rekenen op de
steun van de gemeente Venlo om ze toegankelijk te houden voor een breed publiek.
In de komende raadsperiode komt er de mogelijkheid om tegen een relatief kleine vergoeding met
campers, op een daartoe uitgeruste locatie, te overnachten. De investering voor deze locatie moeten zich
door de vergoedingen van de bezoekers binnen de raadsperiode terugverdienen. Hiermee bieden we de
mogelijkheid om de campertoeristen kennis te laten maken met de regio Venlo.
Bij evenementen wordt nog dikwijls niet gedacht aan mensen met een beperking. Dit is gemakkelijk
oplosbaar door bijvoorbeeld ook mobiele toiletten voor mindervaliden bij elk groot evenement beschikbaar
te stellen.
Het ontbreekt ook nog vaak in nieuwbouw (panden en straatbeeld) aan geschikte voorzieningen zoals
gehandicaptentoiletten, blindengeleidepaden of liften waar een scootmobiel in past.
Heel Venlo gaat zich conformeren aan de ‘Agenda22’ doelstellingen van de Verenigde Naties die stelt dat
elk openbaar gebouw toegankelijk moet zijn voor gehandicapten. Dit is in onze ogen het minimale, het

Verkiezingsprogramma SP-Venlo 2014-2018, Venlo 100% Sociaal

43

mag meer want nog steeds zijn openbare gelegenheden zoals de horeca nog niet volledig toegankelijk.
Dat moet beter.
Steeds meer mensen maken gebruik van elektrisch aangedreven vervoermiddelen. Het zou handig zijn
wanneer op toeristisch strategische plekken (denk aan rustpunten, ijssalon, veer) oplaadpunten aanwezig
zijn om de hybride fiets of scootmobiel op te laden. Hiervoor zoeken we gelden bij Provincie en Rijk.
We zorgen voor goede bewegwijzering naar toeristische en recreatieve instellingen. We letten hierbij ook
op juiste bebording van de gemeentegrenzen en de stadsdelen.
We zijn trots op onze streektaal en dialecten en brengen dit tot uiting met een dubbele benoeming van de
kernen. Op het moment dat de plaatsnaamborden vervangen worden, worden ze vervangen door borden
met een ondertitel in het lokale dialect.

Onze belangrijkste voorstellen:
De gemeente blijft de mogelijkheden tot toerisme versterken;
Toeristenbelasting verhogen we niet anders dan met de inflatiecorrectie;
Arcen wordt beter bereikbaar door verkeersmaatrelen als parkeren aan de randen van de
bebouwde kom en verkeersluw maken van het centrum;
Festivals die zich bewezen hebben mogen rekenen op steun van de gemeente om ze
toegankelijk te houden voor een breed publiek.
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11.

ARMOEDEBESTRIJDING EN SCHULDHULP

Venlo moet in 2020 armoedevrij zijn. Te veel mensen lopen door een langdurig gebrek aan geld het risico
in een sociaal isolement terecht te komen. De gemeente gaat samenwerken met maatschappelijke
partners en het bedrijfsleven om armoede terug te dringen. In Maastricht zijn hierover al dergelijke
besluiten genomen, dat voorbeeld verdient navolging, zodat het niet bij een streven alleen blijft.
De Rijksoverheid schuift steeds meer taken af op de gemeente, die eerder landelijk werden geregeld.
Steeds meer mensen doen een beroep op de minimavoorzieningen. De toegenomen druk daarop zorgt
voor problemen waarbij mensen (te) lang moeten wachten op ondersteuning.
Er komt een duidelijker beleid om armoede en schulden beter aan te kunnen pakken. Niet achteraf
bestrijden maar vooral vooraf, nog voordat mensen in het nauw komen. Een goede signaleringsfunctie
moet daarbij helpen. Hierbij werken alle welzijnsorganisaties samen, in een regelmatig overleg tussen
9
6
bijvoorbeeld jeugdzorg, bemoeizorg, GGZ , WMO , politie, woningbouw, gemeente en andere partners,
om zodoende mensen die problemen ondervinden snel en adequaat te helpen.
De gemeente laat gemeentelijke heffingen en tarieven slechts matig stijgen. De gemeente voert een
ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een inkomen tot bijstandsniveau.
Verruim de regeling voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of
wasmachine. Hiermee voorkomen we dat mensen onnodige schulden maken.
Aanvraagprocedures voor bijstandsuitkeringen worden verkort en de werkwijze van de hulpverlening dient
efficiënter te verlopen.
Zorg als gemeente voor laagdrempelige voorzieningen die mensen met een laag inkomen helpen bij het
invullen van formulieren voor allerlei voorzieningen en regelingen, waar nodig ook met huisbezoeken.
Hiermee wordt gezorgd dat regelingen voor ouderen uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en
gehandicapten door de betreffende personen gebruikt worden. Wijs de mensen op hun rechten.
Misbruik van regelingen dient uiteraard te worden voorkomen en anders bestraft.
Jarenlang werd er weggekeken, moesten mensen het zelf maar uitzoeken, men werd wel gewezen op de
plichten maar niet op de rechten. Uitgeprocedeerde asielzoekers laten we niet aan hun lot over. Dit geldt
ook voor mensen met een verblijfsvergunning en migranten, die helpen we te integreren in de
samenleving, die maken we onderdeel van onze maatschappij, zonder verdringing of bevoordeling.
Kinderen hebben recht op onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en onderdak. Ongeacht hun status van
verblijf, conform de universele rechten van het kind.
De gemeente gaat haar licht opdoen bij andere overheden, organisaties en projecten hoe het beste de
armoede aangepakt kan worden. Hiervoor komt ze met een plan om de armoede in Venlo serieus aan te
pakken en nieuwe armoede te voorkomen. Waar mogelijk vraagt ze subsidie aan om dit plan te
bekostigen.
In dat plan is veel aandacht voor armoede bij gezinnen met kinderen. Daarnaast probeert de gemeente
de komende jaren ook iets te doen aan stille armoede, door de schaamte bij mensen die hulp nodig
hebben weg te nemen. In het plan staat ook hoe mensen zoveel mogelijk zelf aan hun problemen kunnen
werken.
Bij beslagleggingen wordt te allen tijden rekening gehouden met de beslagvrije voet; op het inkomen
onder een bepaald bedrag mag geen beslag worden gelegd. Deurwaarders en schuldeisers houden in
veel gevallen daar nog steeds geen rekening mee, waardoor er onterecht beslag wordt gelegd op het
inkomen van mensen met alle gevolgen van dien, zoals het oplopen van schulden of het moeten maken
van nieuwe schulden omdat men rekeningen niet meer kan betalen van het inkomen. Deze kromme
situatie dient de gemeente te voorkomen wanneer ze tot beslaglegging gedwongen wordt.
Daar waar mogelijk worden voedselbanken/kledingbanken ondersteund. Het is schandalig dat ze bestaan
en liefst heffen we ze vandaag nog op maar de realiteit is dat ze keihard nodig zijn. Ook andere
burgerinitiatieven die hulp bieden bij armoede en/of de armoede bestrijden worden ondersteund.
ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) hebben het vaak moeilijk om financieel rond te komen. Velen
verdienen minder dan het minimumloon of zelfs de bijstandnorm. De groep werkende armen in Venlo
groeit. We komen met een voorstel om - net als voor bijstandsgerechtigden - ook ZZP’ers en
9

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), psychisch/sociale hulp. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zorg).
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ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau, in aanmerking te laten komen voor
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
We zien dat naast armoede vanwege financiële gronden ook eenzaamheid steeds meer toeneemt. De
bezuinigingen op het ouderenwerk en het verenigingsleven zijn daar zeker debet aan. Daar hebben we
voor gewaarschuwd maar nu het daadwerkelijk optreedt, dienen we de bezuinigingen zo om te draaien
dat eenzaamheid voorkomen wordt, mensen perspectief geboden wordt en iedereen (weer) kan meedoen
aan de maatschappij.
Niet alleen een (jeugd)sport/cultuurfonds voor jongeren maar ook voor ouderen die onder de
bijstandsnorm leven, kan hierbij een uitkomst bieden. Dit zodat deze groep mensen ook betrokken blijft en
zich gewaardeerd voelt.
Huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor ieder mens. De gemeente dient ook binnen haar
armoedebeleid hierin te voorzien. Hierover moeten bindende afspraken worden gemaakt met de
woningbouwcorporaties. Met name als er kinderen in het spel zijn zal de gemeente de regie moeten
nemen.
De gemeente Venlo overweegt in ieder individueel geval van illegaliteit hoe daar mee om te gaan.
Uitgangspunt voor de gemeente is dat illegaliteit strafbaar stellen zoals het Rijk doet inhumaan is. De
gemeente heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid voor mensen die binnen haar grenzen verblijven.
Bed, bad en brood dient voor ieder mens binnen de gemeentegrenzen gegarandeerd te zijn.
De gemeente Venlo zal bij zaken binnen de schuldsanering altijd voorop stellen dat de menselijke
waardigheid gegarandeerd is. De gemeente Venlo zal zich inzetten om bij schuldsanering en
bewindvoering zelf de keuze te kunnen maken voor de bewindvoerder. Voor mensen die onder
bewindvoering staan moet de mogelijkheid komen om klachten te uiten richting de gemeente.
Denk daarbij aan een onafhankelijke ombudsman of klachtencommissie. Schrijnende gevallen dienen
binnen een dag een oplossing te hebben. Goede en snelle communicatie en directe afstemming is hierin
belangrijk.
Het schuldsaneringtraject kent nog te vaak onnodige problemen, daar dient beter toezicht op te komen.
Hetzelfde geldt voor de bewindvoering waarbij enkel de rechtbank een uitspraak kan doen en waarbij de
cliënt gebonden is aan de toegewezen bewindvoerder. Als die niet voldoet, of niet de afspraken na komt,
dan kan de cliënt nu geen kant uit. Dit moet beter.
De gemeente kan hierover afspraken maken bij het toewijzen van hulpverlening en bij de controle van de
procedure. Daarnaast kan de gemeente via het Veiligheidshuis met justitie regelen dat klachten over
bewindvoering serieuzer genomen moeten worden, en cliënten meer vrijheden krijgen, los van de
sanering waaraan ze gebonden zijn.
De gemeente is en blijft medeverantwoordelijk voor haar inwoners en dient zodoende controle te houden
in de schuldhulp/sanering waarbij regelmatige terugkoppeling plaatsvindt zodat de vorderingen beter
gemonitord kunnen worden en sneller bijgestuurd wanneer het fout gaat of dreigt te gaan.
Schuldhulp/sanering wordt niet meer uitbesteed aan bedrijven met een winstoogmerk of die per zaak
betaald worden in plaats van per succesvol afgeronde sanering (schuldenvrij) binnen de daarvoor
gestelde termijn.
Mensen die in aanraking komen met schuldhulp/sanering dienen zo spoedig mogelijk geholpen te worden
waarbij 1 persoon het aanspreekpunt is en de volledige procedure vooraf bekend is. Nu is dat niet zo en
belanden cliënten vaak van de regen in de drup.
De tijd vanaf het moment van aanvraag tot daadwerkelijke start van het traject dient zo kort mogelijk te
zijn. Zonder hierbij een duidelijke communicatie over rechten, plichten en procedure(verloop) uit het oog
te verliezen.
Men moet weten wat er te wachten staat en welke impact dit kan hebben.
Cliënten dienen zicht te krijgen op nieuw perspectief, des te eerder men weer de draad op kan pakken
des te gemotiveerder is men om mee te werken aan een traject van schuldhulp/sanering.
Er komt een klachtencontrole door een onafhankelijk bureau. De haalbaarheid hiervoor kan getoetst
worden door het instellen van een meldpunt voor misstanden betreffende schuldsaneringtrajecten/
bewindvoering zodat een duidelijk beeld ontstaat - los van eenzijdige kritiek uit eigen belang - van wat er
mogelijk fout gaat.
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Iedere dakloze of thuisloze moet in elk geval tijdelijk onderdak en voeding krijgen, ook al komt men uit
een andere regio. Dakloze gezinnen, die bijvoorbeeld door een huurschuld uit hun huis zijn gezet, krijgen
altijd opvang. Vervolgens, na een intake, wordt bekeken hoe verdere opvang geregeld kan worden en
daarnaast start (indien nodig) een traject om deze mensen aan een langdurig verblijf te helpen al dan niet
met verder hulpprogramma zoals het oplossen van (huur)schulden.
Venlo kan hierbij ook een voorbeeld nemen aan de aanpak in Sittard waar inloophuis ‘Bie Zefke’ een
huiskamer is voor dak- en thuislozen en men zoekt naar nieuwe vormen van ontmoeting en contact, waar
men met diverse programma’s geholpen worden zichzelf en elkaar te ‘redden’.
Een andere vorm is het beschikbaar stellen voor daklozenopvang in zelfbeheer. Vaak zijn er wachtlijsten
of zit de opvang vol, meer opvang in zelfbeheer kan voor deze problemen een goede oplossing zijn. In
Amsterdam is hier onderzoek naar gedaan en de ervaring leert dat het een werkbaar alternatief kan zijn.
Mensen die in armoede leven en/of in een schuldsaneringtraject zitten hebben ondersteuning nodig,
bijvoorbeeld van een maatschappelijk werker of vrijwilligers (niet iemand die alleen de theorie kent maar
zeker praktijkervaring heeft), die zorgen dat deze kwetsbare groep een vangnet heeft.
Het beleid dient er op toegespitst te zijn dat eenieder te allen tijde in de eerste levensbehoeften kan
voorzien en deze ook daadwerkelijk toegankelijk zijn en blijven. Denk hierbij aan een dak boven het
hoofd, veilig drinkwater en voedsel, kleding, nutsvoorziening etc. Crisisopvang is te allen tijden
gegarandeerd. In Venlo hoeft niemand op straat te leven, we accepteren geen dakloze kinderen.
In Venlo leven 3.500 kinderen in armoede, dat vinden we onacceptabel! Eind 2012 hield de SP een actie
om deze stille armoede zichtbaar te maken. De wethouder (PvdA) werd opgeroepen om beleid te maken
om deze armoede uit te bannen. Tot op heden zien we weinig resultaat of inzet.
Kinderen die opgroeien in arme gezinnen krijgen extra ondersteuning in de vorm van een Kindpakket. Dit
kan bestaan uit bijvoorbeeld een zwembadpas, een set winter- en zomerkleren of een bibliotheekpas.
Allemaal zaken die voor de meeste kinderen normaal zijn, maar voor de allerarmsten niet.
Kinderombudsman Marc Dullaert adviseerde gemeenten in juli 2013 om te investeren in hulp die direct
ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van arme kinderen. Het
Kindpakket noemde hij als één van de oplossingen.
In Amsterdam-West wordt momenteel geëxperimenteerd met het Kindpakket. Venlo kan ook wat leren
van de aanpak van armoede in gemeenten als Utrecht, Groningen en Pekela, waar met alle organisaties
die zich met armoede bezig houden een ‘armoedepact’ is afgesloten.
De gemeente Venlo dient aan te sluiten bij die voorbeelden om de armoede onder kinderen eindelijk eens
aan te pakken. De SP zal hiervoor met een voorstel komen.

Onze belangrijkste voorstellen:
Venlo moet in 2020 armoedevrij zijn;
Goede (tijdelijke) opvang voor iedereen die het nodig heeft;
We bestrijden de armoede onder kinderen in Venlo,
Er komt een onafhankelijk bureau voor de schuldhulp/sanering en bewindvoering;
Gemeentelijke heffingen en tarieven slechts matig stijgen;
We voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor inkomens tot bijstandsniveau;
Verruim de regeling voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen;
We komen met een voorstel om - net als voor bijstandsgerechtigden - ook ZZP’ers en
ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau, in aanmerking te laten komen
voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
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12. RUIMTELIJKE OMGEVING
We nemen het initiatief tot een regionaal grondbedrijf waarin we de concurrentie op grond binnen de regio
teniet doen. Binnen dit grondbedrijf laten we de te hoog opgelopen grondprijzen binnen de duur van vijf
jaar teruglopen naar normaal acceptabele niveaus. Hierdoor voorkomen we een crash maar maakt het
grondbedrijf een zachte buiklanding. We geven voorkeur aan stedelijke vernieuwing in de stad en de
woonkernen eerder dan uitbreiding in de buitengebieden.
De SP is voor slim gebruik van bestaande ruimte. De aandacht moet hierbij blijvend gericht zijn
op groen, natuur en recreatie. Hoewel de regio Venlo als groene regio te boek staat is groen in Nederland
een schaars goed.
In de wijken komt meer nadruk op de inrichting. Voldoende groen, rustplekken en/of recreatieplaatsen,
speelplekken, hondenpaden, enzovoorts. Dit alles kan een buurt schoner en mooier maken.
Ook op ruimtelijk gebied dient de gemeente Venlo meer samenwerking te zoeken met de omliggende
gemeenten, maar ook met Duitsland. Vaak houdt de blik vooruit op bij de grens. Regionalisering kan
voordelen bieden op tal van terreinen. Plannen moeten dan wel gezamenlijk ontwikkeld worden met
directe inspraak van de gemeenteraad en (nieuwe) bewoners van betreffende regio en/ of gemeenten.
De kapvergunning met herplantverplichting wordt gehandhaafd voor bomen met een omtrek van meer
dan 70 centimeter. Hiermee voorkomen we willekeurige kap op plekken waar dit onwenselijk is. De natuur
in en om Venlo heeft onze bescherming nodig. Ontwikkelingen in gebieden waar nog vrije natuur is staan
we alleen toe als deze recht doen aan de (ontwikkeling van nieuwe) natuur en geen schade aanrichten.
Eind 2011 zei een Kamerlid (PvdA) in een debat over leegstand: “De markt is aan zet om het probleem
van leegstand op te lossen”. Die markt heeft de afgelopen jaren juist meer leegstand gecreëerd door
(vaak nog goede) panden af te stoten en nieuwbouw te realiseren. Als de markt zichzelf niet kan
reguleren dan moet de overheid de markt daartoe dwingen. Daartoe komen we met een
Leegstandsverordening. In het hoofdstuk ‘Wonen en huisvesting’ leest u meer over onze ideeën hiervoor.
De gemeente kan een meer nadrukkelijker rol spelen in het voorkomen van nieuwe leegstand door
bijvoorbeeld een koppeling in te stellen tussen sloop/herontwikkeling en nieuwbouw. Daarmee worden
bestaande panden beter benut en leegstand teruggedrongen.
Monumentale panden en (cultureel, industrieel, historisch) erfgoed dient behouden te blijven, als inspiratie
uit het verleden en voor de ontwikkeling in de toekomst. Dit kan gestalte krijgen door behoud van oude
gebouwen en terreinen of verwijzingen uit het verleden in nieuwbouw. Goede voorbeelden hiervoor zijn
het Bondsgebouw, de Bergstraat en de Nedinscofabriek.
Erfgoed (zoals ook op het kazerneterrein aanwezig) kan een nieuwe invulling krijgen met ateliers,
expositieruimten, musea, maar ook woningen en plek voor startende ondernemers.
Niets doen betekent verval en uiteindelijk sloop. Investeren betekent een kans voor de omgeving en haar
ontwikkeling, voor het behoud van onze gezamenlijke geschiedenis.
De gemeente zoekt met pandeigenaren naar mogelijkheden voor renovatie of restauratie en
mogelijkheden voor een nieuwe invulling.
De huidige industrieterreinen hebben nog voldoende ruimte voor ontwikkelingen voor de komende
vier jaar. Renovatie van bestaande bouw verdient de voorkeur boven opoffering van grond voor onnodige
geldverspillende nieuwbouw. Bedrijven die een ander pand willen betrekken dienen nadrukkelijker
gewezen te worden op de bestaande voorraad van panden die vaak al tijden leeg staan, zonder nieuwe
bestemming. Hiertoe worden dwingende afspraken gemaakt met pandeigenaren.
Die lege panden kunnen vaak met een kleine aanpassing of frisser aanzien worden hergebruikt, en zelfs
duurzamer/energiezuiniger gemaakt. Hiervoor bestaan subsidiemogelijkheden die kunnen worden benut.
De door het kabinet ingestelde verhuurdersheffing aan de woningcorporaties (waarbij ze vermogen
moeten inleveren aan de schatkist) heeft ervoor gezorgd dat die corporaties huiverig zijn te investeren in
voorzieningen, restauratie- en renovatieprojecten niet meer betaalbaar zijn en de huren stijgen maar de
opbrengst niet wordt terug geïnvesteerd. Het beste zou zijn die verhuurdersheffing snel terug te draaien
maar zolang corporaties niet meer kunnen investeren in de woningvoorraad, kan de gemeente kijken
welke rol ze hierin kan spelen.
De SP blijft aandringen op investeren in terugdringen wachtlijsten, betaalbare woningen, goed periodiek
onderhoud, energiebesparende maatregelen en helpt zodoende daarmee bouwvakkers aan het werk.
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Hondenpoep is een grote ergernis. Vier jaar had een VVD-raadslid de mond vol over de aanpak van
hondenpoep, maar er gebeurde niets. Toen die partij echter aangaf het onderwerp over de verkiezingen
te willen tillen, greep de SP in. We kwamen zelf met een plan dat unaniem werd aangenomen.
Resultaat is een gemeentelijke proef in 2014 in Belfeld en de wijk Op de Heide in Tegelen. Als die proef
slaagt, volgt wat ons betreft in 2015 de rest van de gemeente. Waar anderen beloven maar niets doen,
krijgen wij het wel voor elkaar.
Voor de aanpak van hondenpoepoverlast, het inrichten en verzorgen van hondenpaden en renweiden, en
het beschikbaar stellen van voldoende prullenbakken betalen hondenbezitters immers hondenbelasting.
Dan mag men daar ook wat voor terug krijgen dat tevens in het algemeen belang is qua aanzicht en
gezondheid.
De inkomsten van de hondenbelasting is nu niet in verhouding met de uitgaven voor voorzieningen voor
honden. Dit brengen we in balans en we verlagen de lasten. Dat is eerlijk, hondenbezit mag geen
financiële melkkoe zijn voor de overheid.
Afgelopen raadsperiode poogden we diverse keren dit voor elkaar te krijgen, en dat ondanks dat de
grootste coalitiepartij VVD hetzelfde in haar verkiezingsprogramma had staan en nu weer heeft
opgenomen. Komende raadsperiode zetten we ons opnieuw in om de lasten daadwerkelijk te verlagen en
eerlijker te verdelen. Hopelijk doet de VVD dan wel mee, in woord én daad. We zullen zien.
De SP ziet graag de houders waaruit gratis afvalzakjes gehaald kunnen worden terugkomen bij de
uitlaatgebieden. Dat stimuleert hondenbezitters nog meer om de uitwerpselen van hun huisdier op te
ruimen. Daarnaast vindt er, daar waar mogelijk, een strengere controle en handhaving plaats.
We kunnen veel vragen van mensen, stellen dat ze zelf verantwoordelijk zijn, maar men kan ook een
handje helpen om dat dan ook mogelijk te maken, en te stimuleren en te motiveren.
Niet de auto maar kinderen horen centraal te staan bij de inrichting van de woonomgeving. Kinderen
moeten veilig buiten kunnen spelen, dat is essentieel voor hun ontwikkeling. Ook veilige loop- en
fietsroutes naar scholen, sportlocaties en recreatieve voorzieningen zijn van groot belang.
Daar waar mogelijk dient een maximumsnelheid van 30 km te gelden in de woongebieden.
Venlo gaat het convenant Fair Play Infra en Bouw tekenen. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welk
gedrag opdrachtgevers en aannemers in de grond-, weg-, en waterbouw van elkaar mogen verwachten
wanneer ze met elkaar samenwerken. Infrastructurele projecten verlopen door de afspraken soepeler en
zonder conflicten, iets waar ook de inwoners van Venlo baat bij hebben.
Zo’n 50 bedrijven en 23 gemeenten tekenden dit convenant reeds, in Limburg alleen de gemeente
Venray. Venlo dient hierbij aan te sluiten en tevens de regiogemeenten ook hiertoe te enthousiasmeren,
zodat de hele regio Noord-Limburg op gelijkwaardige voet kan onderhandelen met bouwpartners.

Onze belangrijkste voorstellen:
Er komt een regionaal grondbedrijf;
Slim gebruik van de bestaande ruimte;
We kijken over grenzen heen en werken samen met andere gemeenten en Duitsland;
Kinderen staan centraal bij de inrichting van de woonomgeving;
Behoud van erfgoed en monumenten, renoveren in plaats van slopen;
We pakken de hondenpoepoverlast aan, geen woorden maar daden;
Hondenbelasting terug in verhouding en anders afschaffen;
We stellen een koppeling in tussen sloop/herontwikkeling en nieuwbouw om de leegstand
te bestrijden.
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13.

ENERGIE, NATUUR EN MILIEU

Zorg voor het milieu en zorgvuldig gebruik van grondstoffen zijn noodzakelijk vanwege de solidariteit met
de volgende generaties, maar ook vanwege de gezondheid en leefomgeving van allen.
Door stimulering van beter en slimmer openbaar vervoer, gebruik van alternatieve brandstoffen en
verbeterde en goed onderhouden fietsnetwerken kan de gemeente luchtvervuiling bestrijden.
Economische groei mag niet onnodig ten koste van natuur en milieu gaan.
We streven naar het terugbrengen van het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen van 3% per jaar.
Duurzaam bouwen wordt onderdeel bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Daarbij moet een
maximale inspanning geleverd worden om het energiegebruik en de verspilling van materialen terug te
dringen. Hiervoor worden dringende afspraken gemaakt bij plannen voor renovatie en nieuwbouw.
Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen wordt overgegaan op voertuigen die voor het beoogde
gebruik op de meest duurzame manier zijn gebouwd maar ook duurzaam zijn qua inzet..
Bij de aanbesteding van de vervoersconcessie kiest de SP voor milieuvriendelijke en minder belastende
alternatieven.
Uitstoot van zwaar vrachtverkeer in de woongebieden dringen we met 25% terug. Denk hierbij aan het
terugdringen van zware vrachtwagens bij de bevoorrading van winkels in de centra. Hierbij kijkt de SP ook
naar verkeersmaatregelen om sluipverkeer door vrachtwagens tegen te gaan.
Vervoer gevaarlijke stoffen, zoals ammoniak via het rangeerterrein, brengen we buiten het leefgebied.
Het initiatief van een duurzaam energiebedrijf op Trade Port omarmen we. De gemeente maakt gebruik
van de positieve ontwikkeling van Warmte Kracht Koppelingen zoals die bij enkele tuindersbedrijven
plaatsvinden waarbij opgewekte energie geleverd wordt aan andere bedrijven en woonkernen in de
omgeving. Deze energieleveringen brengen we onder in een coöperatie, onder toezicht van de gemeente.
Ook andere initiatieven uit het bedrijfsleven kunnen zich hierbij aansluiten.
Duurzame manieren van energieopwekking ondersteunen we en brengen we op dezelfde manier onder
controle van de gemeente. Hiermee brengen we het democratisch toezicht op energielevering deels
terug. De negatieve effecten van de doorgeschoten marktwerking in de energiesector, waarbij
aandeelhouders belangrijker zijn geworden dan de burgers die aangewezen zijn op energie, dringen we
hiermee deels terug.
De uitgangspunten van het ‘cradle-to-cradle’ principe is mooi maar werkt in praktijk nauwelijks. De basis is
duurzaam hergebruik, dat gaat helaas niet op bij cradle-to-cradle waarbij gesteld wordt dat alle materialen
hergebruikt moeten kunnen worden na sloop, maar ook bij de (ver)bouw enkel gebruik mag worden
gemaakt van zulke materialen die uit de directe omgeving dienen te komen. Een nobel streven dat vooral
uitmondt in een hype die in praktijk moeilijk uitvoerbaar is.
Dat Venlo koploper wil zijn op het gebied van cradle-to-cradle en daarvoor zelfs een universitaire leerstoel
(in Enschede) heeft betaald, heeft niet geleid tot meer animo of meer certificering en ook van de leerstoel
wordt nauwelijks gebruik gemaakt.
De principes van duurzaamheid en effectief hergebruik omarmen we, waarop meer moet worden ingezet.
Het is een bewezen formule en kan de ecologische voetstap verkleinen.
Een waterkrachtcentrale bij de stuw in Belfeld is een mooie volgende stap in duurzame
energieopwekking. Wel dient hierbij rekening gehouden te worden dat de flora en fauna niet verstoord
wordt. Vooral vissterfte dient voorkomen te worden door het plaatsen van vistrappen en filters.
Een biomassacentrale zoals met verbranding van houtsnippers, is een aardige gedachte maar werkt
alleen wanneer er continue en voldoende materiaal aangeleverd kan worden. Een nadeel, want dat is nu
niet het geval wanneer er houtsnippers geïmporteerd worden via vervuilende vrachtwagens vanuit onder
andere Oost-Europa. Dan blijft het bij symbolisch beleid in plaats van werkelijk energiebesparing en
milieuvriendelijk optreden.
Het gebruik van kernenergie wijzen we af, net als (boringen naar) schaliegas. De gevaren zijn groot en de
risico’s op lange termijn ongewis. Het is typisch oude energiepolitiek en het frustreert lokale duurzame
energie-initiatieven. De winning van schalie- en steenkoolgas past niet in het duurzaamheidsbeleid dat de
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gemeente nastreeft, mede door de huidige risico’s en overlast bij winning, en vormen een hindernis voor
het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone, hernieuwbare en lokaal opgewekte energie.
De inmiddels gesloten afvalstortplaatsen moeten goed gecontroleerd blijven worden om uit te sluiten dat
giftige stoffen terecht komen in het grondwater of anderszins de omgeving vervuilen en risico’s
veroorzaken. Op termijn dienen deze stortplaatsen gesaneerd te worden.
Met het huidige tempo zal het vele jaren duren om alle vervuiling op te ruimen die nog her en der in de
bodem zit doordat voorheen bijvoorbeeld oude fabrieksterreinen niet of slecht gesaneerd werden en er
dus nog mogelijk allerlei vervuilende en/of giftige stoffen in de bodem zitten, die op termijn kunnen zorgen
voor gezondheidsrisico’s en milieuschade. Dat moet sneller, vooral verontreinigingen die een groot risico
opleveren voor omwonenden en/of onze drinkwaterwinning dienen voorkomen te worden. Mogelijke
risicogebieden worden in kaart gebracht en indien noodzakelijk spoedig gesaneerd.
We zien dat bedrijven innoveren en met steeds energiezuinigere toepassingen komen voor onder meer
de bouw, zoals isolerend glas en zonnepanelen die nog efficiënter werken door meer zonne-energie op te
nemen en daardoor meer elektriciteit op kunnen wekken. Het zou goed voor onze bedrijven en voor het
milieu zijn wanneer we meer gebruik maken van die innovatie. Een stimuleringsfonds of projectensubsidie
kan hierbij helpen. Daarmee creëren we een win-win situatie.
De aanbieding vanuit de Provincie hiervoor ligt er. Verbreed de inzet en benut de mogelijkheden.
Daarmee worden bedrijven tevens gestimuleerd om energiezuiniger te handelen, wat in tijden van
economische crises een ondergeschoven thema is.
Openbaar groen draagt bij aan de leefbaarheid van stad en wijk. Dat dient goed onderhouden te worden.
Het ‘restgroen’ (stukjes stad/dorp die nooit bestemd zijn als groengebied, maar inmiddels wel die functie
gekregen hebben) wordt in kaart gebracht. Vervolgens wordt bekeken welke gebieden inmiddels zo
waardevol geworden zijn, dat ze bescherming als groengebied verdienen.
Natuurgebieden moeten we koesteren, bijzondere en kwetsbare flora en fauna dienen beschermd te
worden. De gemeente draagt hier actief aan bij. Bijvoorbeeld door het doortrekken van natuurgebied
Maasduinen. Het nationaal park De Maasduinen maakt deel uit van een aaneenschakeling van
natuurgebieden langs de oostoever van de Maas, van Gennep tot Venlo. Het kan aaneen groeien tot een
enorm langgerekt natuurgebied. Venlo profileert zich graag als groene gemeente, maak het dan ook
waar. Het gebied zorgt voor diverse typen planten en dieren, toerisme en als rustpunt in een drukke
stadse omgeving.
Maak van Venlo een geleidehondvriendelijke stad. De SP wil dat geleidehonden en hun baasjes welkom
zijn in alle openbare gelegenheden in Venlo, het is belangrijk dat ook mensen die afhankelijk zijn van een
geleidehond zich vrij kunnen bewegen in de gemeente Venlo.
Onderzoek van het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) naar de toegankelijkheid van
openbare gelegenheden laat zien dat hiervoor nog een hoop verbeterd kan worden. Vaak worden
mensen met een beperking (en hun honden) de toegang geweigerd. Onwetendheid over het gedrag en
de taken van een geleidehond spelen hierbij een rol.
De gemeente stelt een plan van aanpak op over de toegankelijkheid van Venlo voor mensen met een
beperking waarbij ook aandacht besteed wordt aan mensen met geleidehonden.

Onze belangrijkste voorstellen:
Energieverbruik van 3% per jaar voor de gemeentelijke gebouwen;
We kiezen voor milieuvriendelijke en minder belastende alternatieven;
Vervoer van gevaarlijke stoffen brengen we buiten de leefomgeving;
Er komt een duurzaam energiebedrijf op Trade Port;
De winning van schalie- en steenkoolgas wijzen we af;
We maken meer gebruik maken van innovatie en zoeken daarvoor aansluiting bij bedrijven;
Natuurgebied Maasduinen wordt doortrekken aan de hele oostoever van de Maas;
Venlo wordt een geleidehondvriendelijke stad.
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14. VENLO IN DE REGIO
Venlo is bij uitstek een grensstad. Feitelijk vermengen zich in Venlo de Duitse en Nederlandse cultuur,
anders gezegd de gemeente Venlo kent het beste van beide werelden. De Nederlandse nuchterheid en
de voor Limburg typische Bourgondische inslag met de Duitse logica en werklust maken dat de regio tal
van kansen kan bieden, kansen die wel gegrepen moeten worden.
Bijna zeventig jaar vrede in centraal- en west- Europa is het gevolg van Europese samenwerking.
Socialisten zijn internationalisten en om die reden zijn we ook voor deze samenwerking in Europa. Maar
de vergaande liberaliseringsagenda van de huidige EU wijzen we als SP af.
We zien de negatieve effecten op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Leuren met arbeidskrachten vanuit het
buitenland naar bedrijven die niets terugdoen voor de arbeidsmarkt in de regio waar ze zelf van profiteren
moet stoppen en aangepakt worden.
De SP-Venlo kijkt dan ook nadrukkelijk naar samenwerking met bijvoorbeeld de Duitse buurgemeenten.
Het motto moet zijn dat we 360 graden om ons heen kijken en ons niet terugtrekken achter de dijken.
Maar kansen kan men alleen verzilveren als niet één van beide partijen alles naar zich zelf wil toetrekken.
We zullen met onze Duitse buren moeten bekijken hoe we de regio in haar geheel versterken.
Aan Duitse zijde zal moeten worden ingezet in optimalisering van het spoor zodat een intercityverbinding
tussen Düsseldorf en Venlo gerealiseerd kan worden.
Daarnaast zet de SP in op het behouden van een volwaardige intercityverbinding met de Randstad.
In combinatie met de plannen die de SP heeft voor de Maaslijn (spoorverbinding tussen Roermond en
Nijmegen) en daarmee een intercityverbinding Maastricht-Groningen, maakt dit Venlo tot een uiterst
belangrijk kruispunt van hoogwaardige spoorverbindingen en economisch sterk personen- en
goederenvervoer.
Het moet voor Duitse studenten en werknemers gemakkelijk zijn om in Venlo te studeren en te werken,
maar omgekeerd moet dit ook eenvoudig blijven.
De doelstelling van de regio Venlo zou moeten zijn om een sterke schakel te zijn tussen de kennisregio´s
Eindhoven en Arnhem/ Nijmegen en de industriële centra van het Duitse Ruhrgebied en Chemelot in
Sittard-Geleen.
Regionale samenwerking op tal van terreinen heeft bewezen een goed alternatief te zijn, daar kunnen we
allemaal profijt bij hebben plus dat er geld bespaard wordt doordat bepaalde zaken niet meer dubbel
uitgevoerd hoeven worden. Daarnaast scheelt het enorm in overheadkosten, regels en bureaucratie.
Kostenvoordelen kunnen dan terugvloeien naar de burgers.
Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen diverse gemeenten in de regio bij het innen van de
gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en afvalstoffenheffing, maar ook het samenvoegen van de
gemeentelijke diensten voor werk en inkomen wat als bijkomstigheid heeft dat werkzoekenden in een
groter vacaturegebied geregistreerd staan.

Onze belangrijkste voorstellen:
Venlo werkt niet mee aan een vergaande liberaliseringsagenda van de huidige EU;
Het spoorvervoer wordt geoptimalisering;
Er komt een intercityverbinding tussen Düsseldorf en Venlo;
Er blijft een volwaardige intercityverbinding met de Randstand;
Het geleur met arbeidsmigranten pakken we aan;
Venlo wordt een sterke schakel tussen de kennisregio´s en de industriële centra;
De SP grijpt kansen die er liggen in regionale en economische samenwerking.
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15. FINANCIËN
De gemeente dient een gezonde begroting te kennen. Ook de SP zal een sluitende begroting moeten
realiseren voor de gemeente Venlo. Dat doen we door het geld te halen waar het zit.
De afgelopen jaren werden sommige grote beursgenoteerde bedrijven flink in de watten gelegd. Kapitaal
wordt in dit land veel lager belast dan in andere Europese landen. Men doet daar niets mee, maar
bezuinigt wel hard op zorg, huurbeleid, onderwijs, verenigingen enzovoorts. Ook Venlo heeft hier nadeel
bij. Het gemeentebestuur dient dan ook bij de Rijksoverheid aan te dringen op aanpassing van de
wetgeving, zodat ook gemeenten meer inkomsten kunnen genereren.
Vooral de VVD en Lokale Democraten pleiten al jaren op papier voor lagere lasten maar hebben ze in
praktijk de afgelopen vier jaar keer op keer verhoogd. Als ze al eens kwamen met een verlagingsvoorstel
dan kwam dat in praktijk neer op een eenmalige tegemoetkoming van 6 of 7 euro per huishouden. Daar
tegenover staat dat men de koppeling tussen OZB en afvalstoffenheffing wilde loslaten waardoor het ene
zou zakken en het andere drastisch zou stijgen. Een sigaar uit eigen doos, enkel om goede sier mee te
maken. U mocht die sier betalen. Gelukkig wisten we die sier voor de bühne te voorkomen.
De PvdA pleit voor hogere belasting op kapitaal. Heel mooi maar in de praktijk heeft de PvdA hier het
tegendeel bereikt, en ingestemd met de eerder aangehaalde bezuiniging om het gat in de schatkist
proberen te dichten.
Het zogenaamde rentmeesterschap van het CDA was te zien in bezuiniging op bezuiniging, 60 miljoen
minimaal! En toch steeds nieuwe gaten in de begroting. Het instemmen met kortingen op haar eigen
stokpaardjes zoals verenigingen en ouderenbeleid maar op het moment dat de evenementen begonnen
te klagen ineens wel met reparatievoorstellen komen.
Intussen moest er wel geld naar de reparatie van een kerkdak in Lomm, instemmen met de bouw van
twee nieuwe gebedshuizen in Venlo, maar kon er geen geld naar bijvoorbeeld een nieuwe verwarming
voor een basisschool in Arcen.
De voorstellen van de SP werden ongelezen verworpen. Het ondoordachte zwabberbeleid leidt tot niets.
De begroting is nog vaak een moeilijk leesbaar boekwerk waarbij kosten en baten op vele manieren
ingeboekt staan. Het blijkt nu dat er op sommige posten zoals grondbezit en de rentekosten op het
kazerneterrein flinke verliezen geleden worden, en er projecten in de boeken staan die afgelopen zijn
maar waar nog voor tonnen aan geld aan hangt. Dat moet in evenwicht. We herstellen de verliezen en
benutten het ongebruikte geld.
Daarnaast kunnen we heel veel bewerkstelligen met slimme inkoop, kostenbesparingen op bureaucratie
en overhead (waarom meerdere managerslagen en afdelingen hetzelfde voorstel laten behandelen als
één laag volstaat?) en het aanvragen van subsidies bij Provincie, Rijk en fondsen van de Europese Unie
(Nederland betaalt zich scheel aan bijdragen, dan mogen er bijdragen ook terugvloeien).
Niet het college van B&W maar de gemeenteraad maakt bezuinigingsplannen. De rollen worden
omgedraaid: Niet het college doet een bezuinigingsvoorstel en de raad beoordeelt dat, maar de raad
maakt een plan via een gewogen gemiddelde van wensen van alle politieke partijen. Dit bevordert
raadsbreed denken, het betrekken van coalitie en oppositie, en zorgt voor een betere verhouding tussen
beide. Het college kijkt naar uitvoerbaarheid en geeft advies voor amenderingen. Hiermee benut de
gemeenteraad eindelijk weer eens ten volste haar budgetrecht, het stellen van financiële kaders.
In Capelle aan den IJssel werkt men al met zo’n systeem, dan moet het in Venlo ook kunnen.
Gelden bestemd voor de decentralisatieopdrachten wordt per onderdeel (zorg, jeugdzorg, SW, AWBZ)
geoormerkt. Geld bestemd voor de zorg wordt dan ook besteed aan de zorg en niet aan andere zaken.
In afspraken met aanbieders en contractanten wordt opgenomen dat de directie als totale inkomen
(inclusief pensioen, bonussen en andere regelingen) niet meer verdient dan de burgemeester, en dat
overheadkosten niet doorberekend worden.
We leggen de regeldrift aan banden, procedures moeten gevolgd worden maar aan cijferfetisjisme doen
we niet mee. Hiermee voorkomen we tevens onnodige en extra bureaucratie en dito kosten.
We stoppen met het rondpompen van geld aan subsidiënten. Het is raar dat we van een vereniging een
forse huur vragen en tevens subsidie verstrekken en ook nog eens een tegemoetkoming in de
huurkosten. Dit trekken we recht, verenigingen blijven we steunen maar op basis van reële cijfers, kosten
en opbrengsten, ofwel subsidies op maat.
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Maatwerk is überhaupt een goed middel om te komen tot afgewogen voorstellen, kostenreductie en
eerlijke verhoudingen. Tevens voorkomen we daarmee dat iemand buiten de boot valt.
Daar waar mogelijk past het gemeentebestuur haar discretionaire bevoegdheid toe.
De buurt hoort schoon en onderhouden, veilig en leefbaar te zijn. Voldoende paden en uitlaatplekken voor
honden en afschaffen van de hondenbelasting. Straatvuil en overlast aanpakken. Maar ook meer
controle, handhaving (meer heterdaadjes) en stevige boetes voor mensen die de regels niet naleven.
De tijd van ‘kan niet’ is voorbij, de tijd van ‘wil niet’ accepteren we niet. We kijken naar wat wél kan en wél
mogelijk is. We denken niet in problemen maar in oplossingen.
De SP baseert haar voorstellen steeds op basis van een goede analyse, gedegen onderzoek en
realistische alternatieven. Eigen onderzoek en spreken met de mensen over hun ervaringen, de theorie
aan de praktijk toetsen, kijken wat werkt en wat niet werkt bijstellen. Zo houden we de begroting op elk
niveau in balans en zorgen we voor evenwichtig beleid.
De grond is van ons allemaal, niet van speculanten en vastgoedjongens of projectontwikkelaars die
goedkoop grond opkopen en tegen torenhoge prijzen doorverkopen. Juist de gemeente dient hierin een
rol te spelen, als eerste door niet te speculeren met haar eigen grond, en door bij nieuwbouwplannen
deze eerst te toetsen aan de leegstand. Met bijvoorbeeld nieuwe kantooreenheden schieten we weinig op
wanneer elders in de stad dezelfde eenheden leeg blijven staan en verpauperen.
We nemen het initiatief tot een regionaal grondbedrijf waarin we de concurrentie op grond binnen de regio
teniet doen. Binnen dit grondbedrijf laten we de te hoog opgelopen grondprijzen binnen de duur van vijf
jaar teruglopen naar normaal acceptabele niveaus. Hierdoor voorkomen we grote tekorten op de uitgiften
van grond en dan ook nog eens tegen een te lage prijs, terwijl de opbrengst nu al is ingeboekt.
Een tekort is een tekort en moet vroeg of laat betaald worden, aan afboeken is niemand gebaat. De
huidige boekhoudkundige trucs passen we niet toe, want die zorgen er immers voor dat de rekening
vooruit geschoven wordt, met alle gevolgen van dien.
De crisis is ontstaan door te gokken met geld dat er niet is in de hoop dat het ‘later’ beter zou gaan en
men alsnog een mooie prijs kon krijgen terwijl de financiën reeds dramatische gevolgen aannamen. Ook
in Venlo worden op deze manier gaten gedicht in de begroting, met potjes spookgeld geschoven,
waardoor het op de balans lijkt alsof de begroting op orde is maar er intussen een financiële ramp op de
loer ligt.
De afgelopen jaren zijn de tekorten ook nog eens opgevangen door drastisch te bezuinigen op sociaalmaatschappelijke voorzieningen, onderhoud en het terugschroeven van subsidies terwijl de werkelijke
problemen niet werden aangepakt. De SP wenst een helder overzicht in de begroting en het aanpakken
van het tekort.
Er wordt reëel begroot op zowel grond als binnen de overige bedrijfsvoering.
Voor de SP gaat zorg voor jeugd, gezinnen, zieken en de armen in de samenleving altijd voor op de
ontwikkeling van grote projecten.
De SP realiseert zich dat alleen over het jaar 2014 een zinnige uitspraak kan worden gedaan als het om
de begroting gaat. Immers in 2015 komt onder meer de jeugdzorg naar de gemeenten. Pas in de loop van
2014 zal bekend zijn welke gelden dan ook naar de gemeenten komen. Dan pas kúnnen we keuzes
maken over de inzet van die gelden.
Door de onduidelijkheid die het kabinet (VVD-PvdA en haar voornaamste gedogers CDA en D66) schept
is het op dit moment nog te zeer onduidelijk of en hoeveel inkomsten en uitgaven de gemeente Venlo
tegemoet zal zien.
We hadden graag een financiële paragraaf toegevoegd aan dit programma om inzichtelijk te maken
waarvan we onze voorstellen willen betalen. De realiteit is echter dat, na het aannemen van de begroting
voor 2014 in november 2013, zelfs de gemeente het overzicht kwijt lijkt te zijn. Er verandert constant iets
aan de cijfers, vooral vanwege het steeds bijstellen van het kabinetsbeleid.
Het is nog onduidelijk of verwachte inkomsten wel gerealiseerd worden, of mogelijke uitgaven volstaan of
betaald kunnen worden. Of de aangenomen eerdere voorstellen gerealiseerd kunnen worden. Of het
tekort weer gaat oplopen of dat de ingezette bezuinigingen de lege schatkist van de gemeente doen
vullen.
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Die onvoorspelbaarheid en onduidelijkheid bezorgen een onbetrouwbare factor om beleid op te kunnen
maken. Als de gemeente al geen goed overzicht heeft, hoe moet een buitenstaander dat dan kunnen
controleren of er een eigen draai aan kunnen geven?
Bij de kadernota, de voorjaarsbegroting in juni 2014, hopen we die duidelijkheid te krijgen. Eerst is het
aan het nieuwe coalitieakkoord om haar plannen om te zetten in inkomsten en uitgaven die met elkaar in
balans zijn.
Zoals gezegd speelt de SP daar graag een rol in.
Laat u niet misleiden door de praatjesmakers van andere partijen, die net als wij geen goed overzicht
hebben over de begroting op dit moment. Zij leggen u ook geen doorgerekende financiën voor maar
beloven wel van alles en nog wat, strooien met miljoenen alsof ze een geldpers hebben, waarbij het nog
maar is te bezien wat van die mooie woorden overblijft na de verkiezingen.
De SP staat voor een gedegen financiële toekomst, we besteden geen geld dat er niet is en letten scherp
op de uitgaven. Liefst in coalitieverband maar anders weer (al dan niet gedwongen) als de kritische luis in
de pels die uiteraard ook waakt over de bestedingen.
De SP zal opnieuw zorg dragen over de balans tussen inkomsten, uitgaven, lasten, subsidies. Reëel
begroten, het behoud van het goede en verbetering van het slechte. Daar kunt u ons op afrekenen.

Onze belangrijkste voorstellen:
De SP haalt het geld waar het zit en zorgt zo voor een evenwichtige begroting;
We roepen het zwabberbeleid een halt toe en stoppen het speculeren met grond;
We stoppen de boekhoudtrucs en het rondpompen van geld;
We herstellen de verliezen en benutten ongebruikt geld;
Geld bestemd voor de zorg wordt alleen besteed aan de zorg;
We pakken de topinkomens aan en stellen de burgemeestersnorm in;
We kijken naar wat wél mogelijk is, en denken niet in problemen maar in oplossingen;
We besteden geen geld dat er niet is en letten scherp op de uitgaven.
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BIJLAGE I

VERANTWOORDING

Dit kompas is geschreven door:
Ben Driessen
Ton Heerschop
Maurice Hinssen
Stefan Hügues
Jan Lenselink
Peter Nelissen
Natasja Peeters
Pieter Peulen
Petra Raijer
Peter Ruijtenbeek
Alexander Vervoort
Angelique Weingarten
Met bijdragen en medewerking van:
Ali-Hayder Çakmak
Jack Geelen
Jelle Haandrikman
Guus Janssen
Joop Kerver
Rohan Nagel
Josje Orval
Sven Poels
Met bijzondere dank voor de bijdragen en informatie:
Marcel Basten en Iris van Dun (onafhankelijk advies)
Leden Kerngroep en Hulpdienst SP-Venlo
Diverse mensen (anoniem) voor hun kennis en specialistische informatie

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door twee werkcommissies met mandaat van leden en bestuur
SP-Venlo. Dit verkiezingsprogramma is akkoord bevonden door de ledenvergaderingen van 3 oktober
2013 (concepttekst) en 13 januari 2014 (definitieve opzet).

SP (Socialistische Partij) afdeling Venlo
Tel.mobiel: 06-10867856 / E-mail: venlo@sp.nl / Website: www.venlo.sp.nl
Facebook: VenloSP / Twitter: @spvenlo
Secretariaat en postadres: Lingsforterweg 15, NL-5944 BB Arcen
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BIJLAGE II

KANDIDATENLIJST
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BIJLAGE III

AFSLUITING EN OPROEP

Ton Heerschop,
Lijsttrekker SP-Venlo
“De SP komt wél voor de mensen
op en stelt sociale plannen tegenover
slecht beleid. Het is tijd voor een écht
sociaal Venlo. Zeggenschap terug, echte
banen, hart voor de zorg.
Stem de SP in het stadsbestuur.”

Veilige wijken en dorpen, zonder straatdealers, investeren in alle wijken.
Stimuleer de werkgelegenheid en steun de lokale ondernemers.
Geen nieuwe grootschalige en dure blunderprojecten.
Geen luchtkastelen maar een realistisch plan voor het kazerneterrein.
Versterk de economie en het onderwijs, meer stageplekken voor het MBO.
Echte armoedebestrijding. Goede (thuis)zorg voor iedereen.
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