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Voorstel probleemschulden jongeren aangenomen
Vorige maand het initiatiefraadsvoorstel
van SP en PvdA bijna unaniem aangenomen: ‘Van schuldvrij tot zorgvrij, perspectief voor jongeren in schulden’.
Hiermee worden grote problemen aangepakt en nieuwe voorkomen, het geeft
jongeren weer toekomstmogelijkheden.
SP-raadslid Angelique Weingarten startte samen met PvdA-raadslid Mohamed
Addarrazi in april 2019 het raadsinitiatiefvoorstel voor een Jongeren Perspectief Fonds in Venlo. Ze maken hierbij
gebruik van de bewezen methode van
SchuldenlabNL, een organisatie gespecialiseerd in schuldenaanpak met succesvolle ervaringen in diverse gemeenten.

men aangepakt en voorkomen, het
geeft jongeren weer zicht op toekomstmogelijkheden.”
“De kosten gaan voor de baten uit
maar de inzet kan ook betekenen dat
deze jongeren niet verder in problemen
komen waardoor ze aanspraak moeten
maken op dure schuldsanering of onder
bewindvoering komen of later extra
(zorg)kosten nodig zijn om ze volledig
te kunnen laten meedoen aan de samenleving. Die toekomstige kosten besparen we door er nu vroeg bij te zijn.”

De komende tijd wordt een haalbaarheidsstudie uitgewerkt en welke jongeren in aanmerking komen voor een traject en tegen welke voorwaarden. Als
de gemeenteraad instemt met de financiering kan het traject van start met
een proef van eerst tien jongeren.

“Dit doen we via een gemeentelijk traject dat onder strikte voorwaarden de
schulden opkoopt, hen schuldenvrij
maakt en zal begeleiden naar opleiding
of werk. Hiermee worden grote proble-

Angelique Weingarten: “Bij succes
wordt het traject ingezet voor alle jongeren die kampen met problematische
schulden. Dat is ons doel en daar gaan
we de komende tijd naartoe werken.”

Opheldering lesmateriaal Islamitisch meisjesinternaat

SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP
vindt dat lesmateriaal waarin
vanwege religieuze basis wordt
oproepen tot geweld tegen andersdenkenden of andere geaardheid verwerpelijk is en een aantasting van onze rechtsstaat. Gelukkig is
B&W dat met ons eens: “Mochten wij
dergelijke signalen opvangen, dan zullen wij hier interventies op inzetten.”,
schrijft het college van B&W.”
Op onze vraag of het college aanwijzingen heeft dat op het betreffende meis-

AGENDA
Vanwege de situatie rondom
het Coronavirus zijn veel bijeenkomsten afgelast of verplaatst
naar een latere datum. Dit geldt
ook voor de gemeenteraad en
evenzo voor onze fractieoverleggen en scholingen. Mocht de
situatie dat weer toestaan dan
worden spoedig nieuwe bijeenkomsten bekend gemaakt.
Bestuursoverleg onder voorbehoud op de dinsdagen 14 april
en 12 mei van 19.00 tot 20.00
uur in Boulevard Hazenkamp,
Albert Verweystraat 6 in Blerick.
Bijeenkomst denktank onder
voorbehoud op dinsdagen 14
april en 12 mei om 20.00 uur in
Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick.

Angelique Weingarten: “Elke fractie
prees het initiatief en gaf het
steun. Behalve de PVV, die als
enige tegen stemde. Onduidelijk
bleef waarom want PVV gaf aan
dat ze schulden wil voorkomen maar
kwam zelf met niets. Jammer, gemiste
kans, maar de overige raadsfracties willen wel graag gericht aan de slag kunnen om jongeren uit problematische
schulden te helpen.”

De mogelijke komst van een islamitisch
meisjesinternaat in Blerick blijft de gemoederen bezighouden. De PVV blijft
stellen dat op dit internaat salafistisch
lesmateriaal zou worden gedoceerd. De
gemeente stelt steeds dat er niets aan
de hand is.
De SP wil voor eens en altijd klip en
klaar weten hoe het nu zit en stelde er
raadsvragen over. Die werden op 12
maart beantwoord.
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jesinternaat lesmateriaal van salafitische aard wordt gedoceerd, geeft de
gemeente aan dat er geen signalen
bekend zijn dat de Stichting Islamitisch
Centrum Venlo dat doet.
B&W zeggen dat er geen aanwijzingen
zijn dat bij de ontwikkeling van dit internaat buitenlandse geldstromen zijn
betrokken: “Het
Islamitisch Centrum houdt zich
aan de Grondwet. Een negatieve invloed op
de ontwikkeling van de meisjes zien wij
dan ook niet.”
Ook geeft B&W aan de gemeenteraad
op spoedig bij te praten over de aanpak van radicalisering en jihadisme en
de maatregelen die de afgelopen jaren
zijn getroffen.
Ton Heerschop: “Voor ons is dit voor
nu afdoende maar we houden de situatie in de gaten.”
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Massaal huisvesten van arbeidsmigranten is voor bijna niemand positief
Het huisvesten van arbeidsmigranten is ook in onze
gemeente een beladen thema. Zeker met initiatieven
om in een wijk honderden bijeen te stoppen. Maar dit
thema kent vele facetten en is meer dan een vergunning afgeven. Op 2 maart mochten politiek en buurtbewoners zich uitspreken.
Het voornemen om 300-500 arbeidsmigranten te huisvesten op de Drie Decembersingel in Blerick is inmiddels achterhaald doordat de
Zorggroep in één van de drie
lege kantoorpanden wil gaan
zitten. Nog steeds bestaat de
mogelijkheid dat er voor de
andere twee panden een vergunning huisvesting arbeidsmigranten gedaan wordt.
De SP is van mening dat dergelijke huisvesting niet los
gezien kan worden van allerlei: de leefomgeving en
voorkomen van overlast, maar ook met menswaardige
huisvesting, loondumping over de rug van de arbeider.
De roep vanuit ondernemers dat men handen te kort
komt en hierom arbeidsmigranten nodig heeft wordt
luider. Hoe kan dat wanneer er in Venlo ruim 2800
mensen gebruik moeten maken van de bijstand en
bijna 2000 Venlonaren een WW-uitkering ontvangen?

Wat hebben werkgevers nodig om deze mensen in dienst
te nemen? Wil men ze niet? Heeft het te maken met arbeidsvoorwaarden, nul-uren-contracten, flex-contracten
en het terugverdienen van betaald loon door arbeidsmigranten te huisvesten en de kosten daarvoor in te houden op het loon?
En waarom moeten gemeenten huisvesting regelen? Wat
krijgen wij ervoor terug; wel de lasten niet de lusten?
De SP is vóór menswaardige en fatsoenlijke huisvesting
en werk voor iedereen. Maar ook voor onze jongeren die
noodgedwongen steeds langer thuis moeten blijven wonen omdat een koophuis niet haalbaar is en er onvoldoende huurwoningen zijn.
We willen gemengde wijken, geen
gettovorming. De SP wil gezonde
bloeiende wijken.
Hoe verhoudt zich dit met het
huisvesten van honderden arbeidsmigranten hutjemutje op
een plek? Hoe ga je dat handhaven en wie draait op voor
de kosten daarvoor?
Veel vragen die nog vaak gesteld zullen worden want de
huisvestingsvraag zal nog zeker terugkomen. Is het niet
in Blerick dan wel op een andere plek.

Rapport Rekenkamer naar schuldhulp bleek vooral terugblik op oude beleid
De Rekenkamer Venlo bracht een rapport over de inzet van schuldhulpverlening vanaf 2015 en kwam met
veel conclusies en aanbevelingen. Er is kritisch gekeken naar wat er in het verleden speelde (daar kijkt het
rapport voornamelijk naar) en wat er nu moet gebeuren. Veel blijkt al in gang gezet. Zeker met het nieuwe
beleid in 2019 maar dat is nauwelijks meegewogen in
het rapport waardoor een vertekend beeld ontstond.
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten gaf in het
debat aan dat het rapport tot kritische vragen
leidde en we tevreden zijn over de antwoorden
van de wethouder tijdens de vorige vergadering
(15 januari) en de informatiebrief die daarna
volgde. De SP is positief dat de aanbevelingen van de
Rekenkamer al punten waren die grotendeels destijds
al gezien zijn en opgenomen in het nieuwe beleid.
Jammer is wel dat het Rekenkameronderzoek is gebaseerd op cijfers en feiten van de afgelopen vijf jaar
waarbij het nieuwe beleidsplan onvoldoende beoordeeld kon worden. Het rapport kent weliswaar een
positieve inborst (want er gaat veel goed ondanks dat
er zeker verbeterpunten zijn) en toch is het onderzoek
negatief neergezet terwijl de aanbevelingen grotendeels al zijn opgepakt.
De mensen waarvoor we het doen maakt het niet uit
of de ambtelijke organisatie bepaalde doelen wel of
niet haalt, of er wel of geen vinkje in registraties geplaatst wordt. Men wil geholpen worden en uit de
schulden raken. Een negatief verhaal alsof het allemaal niet goed zou zijn schrikt hulpzoekers af.
Onze wethouder Alexander Vervoort reageerde daarop
dat afstemming tussen schuldhulp, rechtmatigheid en doelmatigheid sinds enige tijd beter is
gefaciliteerd waardoor medewerkers eenvoudiger met elkaar afstemmen en samenwerken zodat ze ook in praktijk integraal werken.

Prioriteit is en blijft mensen te helpen die in een schuldenval zitten en die zelfstandig niet kunnen oplossen.
Preventieve inzet, samenwerking met partners hierin, een
drempelverlagende vriendelijke houding van de klantenadviseurs gaat boven cijfertjes.
Het registreren is noodzakelijk om te toetsen welke effecten de geboden schulphulpverlening heeft. Ook de SP wil
hiervoor indicatoren vaststellen. Dit gaat de gemeenteraad via een aparte commissie invullen en controleren.
De kosten, hoge kosten voor bewindvoering zijn al jaren
een probleem. De SP heeft al vaker gezegd dat budgetbeheer en bewindvoering door de gemeente zelf gedaan
moeten worden en kreeg bijval van het CDA.
De wethouder zei dat dit momenteel onderzocht wordt en
zal later dit jaar aangeven of en hoe dit te realiseren is.
Opvallend is het harde oordeel van de rekenkamer
aan de ene kant en de
conclusie anderzijds dat
Venlo het goed doet met
een zeer hoge score van
85% aan positieve uitstroom, daar waar landelijk
maar 64% wordt gehaald. Mensen in Venlo worden dus
beter geholpen dan elders!
Ondanks dat de Rekenkamer voor de gemeenteraad
werkt leverde ze maar 1 aanbeveling op voor de Raad
zelf en 18 aanbevelingen via B&W voor de ambtelijke organisatie. Terwijl dus al veel goed gaat en de gemeente
bijna alle aanbevelingen zelf ook al had opgemerkt en
mee aan de slag is gegaan.
Met de aangekondigde
het voorjaar) weten we
er voor staat en wat er
En ook daarvoor komt
een eigen voorstel.
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effectenrapportage van B&W (in
pas echt hoe het (nieuwe) beleid
nodig is om het aan te scherpen.
de gemeente in het najaar met

