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Rare verkiezingsuitslag: klein verlies én winst
Nu de stofwolken van de verkiezingen
op 15 maart zijn opgetrokken en ook
de uitslag definitief duidelijk is geworden, kunnen we gaan overzien wat de
gevolgen zijn. Ook van de campagne in
Venlo. Conclusie is dat de SP
weliswaar in de Tweede Kamer een zetel heeft ingeleverd maar procentueel winst
heeft geboekt en meer kiezers wist te winnen. Een klein verlies
met een gouden randje?
Campagneleider Alexander Vervoort:
“In vergelijking met de verkiezingen
van 2012 verloren we nu slechts 2%
maar zet die af tegen vorige uitslagen
(2014 en 2015) van de SP dan zie je
dat we juist winst hebben geboekt.
Zeker in Venlo waar bijna 600 mensen
meer dan vorige jaren op de SP stemden. Plus het feit dat we in bijna alle
stembureaus de 2e partij werden en
het verschil vaak tientallen stemmen is,
met andere partijen op ruime afstand.”
Dat belooft veel goeds voor maart 2018
wanneer er verkiezingen zijn voor de
gemeenteraad. Met de uitslag nu zouden we in Venlo flink winnen. Die trend
houden we graag vast.
Vervoort: We gingen de verkiezingen in
om de ongelijkheid aan te pakken, voor
een eerlijke verdeling, voor een loons-

verhoging, lagere huren, voor goede
pensioenen en voor een ander zorgstelsel. Maar Nederland koos voor het tegenovergestelde, voor rechts. In die zin
leverde onze campagne niet datgene op
wat we zelf hadden verwacht.
Vervoort: “Wat hadden we beter moeten doen? Aan onze boodschap lag het
niet maar die hadden we beter moeten
verpakken, meer naar voren moeten en
kunnen brengen. Aan SPlijsttrekker Emile Roemer
en onze eigen Ton Heerschop lag het zeker niet
want zij deden het fantastisch, maakten geen enkele fout in de debatten en kregen het
meeste vertrouwen.”
Mogelijk maakten we een inschattingsfout dat iedereen Mark Rutte en zijn
VVD beu was. Door als SP de VVD
meteen uit te sluiten dachten kiezers
dat we ons misschien buitenspel zetten.
Heel goed dat zoveel mensen zijn gaan
stemmen maar daar staat ook tegenover dat daarmee de kiesdeler hoger
werd waardoor bijvoorbeeld de SP bij
de verdeling een zetel moest inleveren.
Een positief aspect zorgde zo voor een
zetelverlies. Daar staat tegenover dat
de SP het vertrouwen kreeg van zo’n
miljoen kiezers. Verder bouwen nu.

Waarom onnodig ophogen grens leerlingenvervoer?
De grens waarbij leerlingen in het speciaal onderwijs recht hebben op een
vergoeding voor de vervoerskosten
wordt met ingang van het
nieuwe schooljaar verhoogd
van 2 naar 6 kilometer.
Waarom blijft onduidelijk
maar dat het gevolgen heeft voor veel
gezinnen is helder. Toch stemde de
gemeenteraad er op 29 maart mee in.
In de nieuwe verordening zijn
‘zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
ouderverantwoordelijkheid’ de kernwoorden en is ‘maatwerk’ het toverwoord. Maar met prachtige woorden
alleen kom je er niet, het lijkt nu eerder op afschuiven en bezuinigen.
Leerlingen met een beperking hebben
geen keuze naar welke school ze kunnen, ze zijn aangewezen op het speciaal onderwijs en het vervoer daarnaartoe, ongeacht of die school binnen 1

km of binnen 10 km van huis ligt.
Het gekke is dat de gemeente ook de
reiskosten vergoedt van leerlingen die
omwille van een bepaald schoolsysteem
of uit godsdienstige overtuiging een
school ver(der) weg kiezen. Dat is raar.
Als je voor zo’n type school kiest dan is
dat uit vrije wil, daar hoeft de gemeente niet aan te
betalen. Maar
ons pleidooi om
dat af te schaffen
haa lde
geen meerderheid in de gemeenteraad.
Een voorstel van o.a. de SP om het beleid gewijzigd te krijgen kreeg geen
meerderheid. Het bleef bij de verslechteringen. Reden om niet in te stemmen
met het raadsvoorstel. We zijn benieuwd wat de ophoging naar 6 km
voor gevolgen heeft voor de scholen,
leerlingen en hun ouders.
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AGENDA
Fractieoverleg op dinsdag 18
april en maandag 15 en 29 mei.
Steeds om 19.30 uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdag
2 mei om 19.30 uur in de fractiekamer (stadskantoor).
Kerngroep bijeenkomst op
dinsdag 9 mei om 20.00 uur in
Boulevard Hazekamp, Albert
Verweystraat 6 Blerick.
Ledenvergadering op dinsdag 11 april om 19:30 uur in
Boulevard Hazekamp, Albert
Verweystraat 6 Blerick.
Regioconferentie (ledenraad)
op zaterdag 22 april van 11:00
tot 16:00 uur in ECI Cultuurfabriek, ECI 13 te Roermond.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer
06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Kerngroep
Stefan Hugues
06-52 35 07 17

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop, 077-37 37 307
ton.heerschop@gmail.com
Raadslid, fractiesecretaris
Alex. Vervoort, 06-45 61 16 49
avervoort@sp.nl
Raadslid
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Raadslid
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl

Rapport legt opnieuw problemen bij sociale werkvoorziening bloot
Uit een kritisch rapport van vakbond FNV blijkt dat de
WAA, de sociale werkplaats, voor zo’n honderd mensen geen of te weinig passend werk
kan bieden. Bovendien krijgen deze
mensen onvoldoende begeleiding en
aansturing en schort het aan de veiligheid bij het werk. Dit geldt zowel
in de Venlose Huizen van de Wijk als in diverse werkplaatsen. De SP is niet verbaasd omdat we zulke
klachten al een tijd ontvangen maar wel verbaasd
over de houding van de gemeente die de klachten ontkent.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Ruim een jaar vraag
ik de wethouder al om aandacht te besteden
aan de situatie bij de WAA. Eerder stelde ik
raadsvragen over de problemen bij kringloopwinkel ’t Pakhoès, waarover de SP tientallen
klachten kreeg van diverse werknemers, OR-leden en
leidinggevenden.”
“Het antwoord op die vragen is teleurstellend want de
gemeente schuift de problemen vooral af op de WAA
zelf en kijkt weg voor haar eigen verantwoordelijkheden. En dat terwijl de gemeente in feite de baas is
over de WAA en verbeteringen kan afdwingen. Waarom ze dat nalaat is volstrekt onduidelijk en daar wil ik
snel verandering in krijgen!”
En dan nu het schokkende rapport van vakbond FNV
naar de Huizen van de Wijk, waarin werknemers van
de sociale werkvoorziening WAA aan de slag zouden
moeten zijn. Maar dat is helaas in veel gevallen niet
zo omdat het aan werk en vooral aan begeleiding ontbreekt. En dan zijn dat nog maar twee voorbeelden.
Vervoort: “Ernstig hierin is dat onlangs nog raadsvragen werden gesteld over het functioneren van de WAA

in die Huizen van de Wijk, en de gemeente toen stelde
dat alles prima in orde is. Men voegde zelfs de uitkomst van een deel van een enquête bij waaruit bleek
dat iedereen tevreden was. Uit het FNV-rapport blijkt
echter een geheel andere waarheid.”
Wat de vakbond in haar rapport stelt komt ook overeen met de klachten die de SP ontving en uit gesprekken met diverse werknemers. Des te irritanter is het
dat de gemeente Venlo (opnieuw) stelt dat het allemaal wel meevalt en het te wijten is aan
‘aanloopproblemen’ of ‘kinderziektes’, dat weliswaar
de begeleiding en aansturen op veel plekken verbeterd kan worden maar dat er voor iedereen continu
werk zou zijn. De realiteit is toch echt anders.
Vervoort: “Hier heb ik wethouder Lamers (CDA) opnieuw op aangesproken maar verbaasde me over zijn
uitspraak tegenover mij, die hij ook in zijn reactiebrief
schreef: "De mensen die ik spreek zijn allemaal enthousiast" en "Men moet geduld hebben". En dat terwijl sommige problemen al vanaf 2014 spelen!
Vervoort: “Vanuit de WAA begreep ik dat ze zich echt
wel sterk willen maken om
zaken te veranderen, vanuit de gemeente krijg ik dat
signaal niet echt. Ik krijg
eerder het idee dat de kop
nog in het zand zit.”
“De reactie van de gemeente op het FNV-rapport kent
namelijk opnieuw een hoog wegkijk-gehalte waarin ze
schrijft over ‘uitdagingen’ maar geeft wel toe dat de
veiligheid verbeterd moet worden. De gemeente
schrijft dat er voor bijna iedereen voldoende activiteiten zijn, terwijl de WAA erkent dat dit een continu
aandachtspunt blijft. Wordt vervolgd!”

SoeP uitdelen blijft een feestje
Ook dit jaar stonden we bij het sfeerpunt in Velden
van de Venloop wandeltocht (25 maart) waarbij we de
lopers trakteerden op een beker soep of koud water,
als steuntje voor de laatste kilometers naar de finish. Soms was
het zo druk dat onze SoePexpress moeite had om de soep
aangeleverd en uitgedeeld te
krijgen. Het was weer een geslaagde dag dus.
Ook dit jaar was het weer een feest. De mensen waarderen onze aanwezigheid, velen rekenen er inmiddels
op en pakken bij ons hun pauze, wat ook weer leuke
gesprekken oplevert.
We deelden ruim 240 liter tomatensoep oftewel meer
dan 1400 bekertjes uit om mensen te trakteren en om
ze te bedanken voor hun stem bij de verkiezingen.
De aanwezigheid van onze fractievoorzitter Ton Heerschop viel mensen op. Als kandidaat-Kamerlid bemachtigde Ton geen zetel in Den Haag maar uit verschillende reacties bleek dat men dat jammer vond, ze
hadden Ton graag in Den Haag gezien, zelfs mensen
die niet SP stemmen. Dat vertrouwen doet goed.
Het is niet alleen goed om onder de mensen te zijn als
dat nodig is voor acties. Maar het is ook prachtig als je
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de Venloop elk jaar weer mag opluisteren met je aanwezigheid, soep en weggeefactie.
Dat we niet weg te denken zijn bleek ook uit de reactie van de mensen die onze SoePexpress besturen. Na
het opruimen en schoonmaken zaten we bijeen in café
Aan de Pomp (waar we ook water konden tappen om
de soep aan te maken, waarvoor dank!!!) en met een
grote glimlach en een hartelijk “tot volgend jaar” reden de SoePexpress-vrijwilligers weer Velden uit.
Inderdaad, graag tot volgend jaar! Ook dan is de Venloop vlak ná de verkiezingen (dan voor de gemeenteraad) maar dat maakt voor ons niet uit want de SP is
er altijd en overal, juist ook buiten verkiezingstijd.

Uitnodiging Ledenvergadering
Ter herinnering: Dinsdag 11 april is een ledenvergadering, om 19:30 uur in Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick. We bespreken de gevoerde campagne en de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, het gevolg daarvan en hoe we
hiermee verder kunnen, ook in Venlo.
Belangrijkste is een besluit nemen over de verkiezingen voor de gemeenteraad in Venlo (maart 2018), hoe
we de kieslijst en het programma vorm gaan geven.
Graag tot dan! Neem gerust geïnteresseerden mee.

