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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op de maan-
dagen 23 april en 13 en 27 mei 
om 19.30 uur in de fractiekamer, 
Hanzep laats 1 te  Venlo 
(stadskantoor, 1e etage, verga-
derruimte 1.09). 

 Bestuursoverleg op de dins-
dagen 14 mei en 11 juni van 
19.00 tot 20.00 uur in Boulevard 
Hazenkamp, Albert Verweystraat 
6 in Blerick.  

 Bijeenkomst denktank op 
dinsdag 14 mei om 20.00 uur in 
Boulevard Hazenkamp, Albert 
Verweystraat 6 in Blerick.  

 Verkiezingen Europees Par-
lement op donderdag 23 mei. De 
stembureaus zijn open van 
07.30 tot 21.00 uur. Stem SP. 

Traditiegetrouw deelden we, net als 
vorige jaren, ook nu weer uit tijdens de 
Venloop-wandeltocht op 30 maart. En 
ook dit jaar was het weer een feest. 
Deze actie is voor een SP’er het hoog-
tepunt van het jaar door de toffe sfeer, 
de interactie met het publiek en de 
dankbaarheid van de wandelaars. 
 
Ook nu stonden we bij het sfeerpunt in 
Velden waar de routes van de 25 en 40 
km van de wandeltocht bijeenkomen. 
We trakteerden wandelaars op een be-
ker ter plekke opgewarmde tomaten-
soep of koud water, als steuntje voor 
de laatste kilometers naar de finish. 

Op het hoogtepunt, wanneer duizenden 
lopers in korte tijd passeren, is het 
haast onmogelijk om iedere loper te 
kunnen voorzien van soep. De soep 
heeft nu eenmaal tijd nodig om warm 

te worden. Geregeld stond er een 
wachtrij aan de soepkar van wande-
laars die graag hun soepje willen. 
 
De befaamde en opvallende soepkar 
SoePexpress blijkt voor veel lopers het 
signaal om een tussenstop te maken, 
men rekent op de aanwezigheid van de 
SP tijdens deze wandeltocht en plant er 
de pauzes voor in. Een mooi compli-
ment als de SP, en haar SoePexpress, 
niet meer weg te denken zijn uit een 
mooi evenement als de Venloop. 
 
We deelden ruim 145 liter tomaten-
soep oftewel meer dan 1500 bekers 

uit om mensen te 
trakteren – als 
laatste zetje rich-
ting de eindstreep 
acht kilometer ver-

derop in Venlo – maar zeker ook om 
hen te bedanken voor hun stem bij de 
verkiezingen (tien dagen eerder). 
 

Onze SoeP-actie was weer een succes! 
Dank aan de Venloop, de wandelaars 
en aan al het publiek langs de kant die 
er allen een tof feest van maakten. 
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SPeerpunten 

Soepkar bij Venloop voor velen een jaarlijks hoogtepunt 

Dank aan alle SP-stemmers en iedereen 
die zich inzette tijdens onze campagne. 
Het was een bijzondere campagne met 

een net zo bijzondere uit-
slag. Het waren niet onze 
verkiezingen, de verschuivin-
gen in de provincies en Eer-
ste Kamer maken het er niet 
eenvoudiger op. De strijd 

voor rechtvaardigheid gaat door. 
 
Felicitaties aan de partijen die wonnen. Wat 
je ook vindt van hun opvattingen, de kiezer 
heeft gesproken en daar mogen we het mee 
doen. Maar het is niet dat ineens een derde 
van de kiezers ultrarechts werd, het is veelal 
een protest tegen de gevestigde orde, waar 
ook de SP campagne tegen voerde... 
 
Op veel plekken hebben we 20 maart 
stemmers verloren die we moeten te-
rugwinnen. We wisten dat het heel las-
tig zou worden om in de buurt te komen 
van de uitslag van de laatste Provinciale 
Statenverkiezingen in 2015, toen we de 
op een na beste uitslag in de geschiede-
nis van onze partij hadden. 
 
Afgezet tegen eerdere uitslagen verwer-

ken we nu een dip maar we zien 
tegelijkertijd dat bijvoorbeeld 
onze kandidaat op plek 10, 
raadslid Ton Heerschop uit Tege-

len, ruim duizend voorkeursstemmen 
kreeg! Dank voor dat vertrouwen! 
 
Met de uitslag van 20 maart zijn we 
terug naar het niveau van de keer 
daarvoor (2011) wat toont dat we een 
stabiele basis kiezers hebben die we 
met ons geluid aan ons kunnen binden. 
 

Op die basis kunnen we voortbouwen 
want het past SP’ers niet de schouders 
te laten hangen. We zullen de rug rech-
ten. We zullen zij aan zij staan met 
iedereen die strijdt voor een rechtvaar-
diger Nederland. 

 
Er ligt een enorme opgave én 
potentie voor ons. We hebben 
afgelopen periode veel nieuwe 
leden mogen verwelkomen, 
ruim tweeduizend en ook in 

Venlo krijgen we steeds meer aanhang. 
Dat geeft energie en perspectief.  
 

We gaan dan ook door met onze strijd 
voor rechtvaardigheid. We gaan door 
met onze strijd voor een betere samen-
leving, samen met de mensen, in de 
politiek en daarbuiten, op straat, in de 
wijken, overal waar dat nodig is. 
 
Op 23 mei zijn de volgende verkiezin-
gen, voor het Europees Parlement. 

Van verlies word je sterker, dus de strijd gaat door 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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Op 21 maart besprak de gemeenteraad 
de aanzet om te komen tot een herij-
king van alle subsidies. Geen gemak-
kelijke opgave en het zal het nodige 

teweeg gaan brengen bij vooral de gesubsidieerde 
verenigingen en instellingen. Hoe voorkomen we wille-
keur, hoe maken we het subsidiestelsel eerlijker en 
transparanter? De SP-fractie gaf een eerste voorzet. 
 
Het totaal aan subsidiegeld in Venlo bedraagt bijna €15 
miljoen, verdeeld over circa 450 organisaties. Het college 
moest van de raad met een visie komen op sport, kunst 
en cultuur versus de subsidieregels. De raad wilde daarbij 
criteria meegeven bij de beoordeling of een subsidie wel 
of niet nodig is: is een financiële bijdrage van de gemeen-
te Venlo, in welke vorm dan ook, noodzakelijk om een 
activiteit of voorziening in stand te houden of op te rich-
ten en levert deze een wezenlijke bijdrage aan de in het 
stedelijk beleid opgenomen doelen? 
 
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Wij gaven 

denkrichtingen mee om zo tot een goede en 
rechtvaardige verdeling van de subsidies te ko-
men. Maar als eerste heb ik namens de SP grote 
waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers, 

voor de enorme inzet die zij vaak dagelijks plegen in 
onze verenigingen en bij het opzetten van evenemen-
ten, groot en klein. Zij maken Venlo tot wat ze is.”  
 
“We zien dat al veel verenigingen met elkaar in ge-
sprek zijn en dat is positief want verbinding zoeken 
met elkaar kan grote voordelen opleveren. Voor veel 
verenigingen wordt het steeds moeilijker om vrijwilli-
gers en bestuursleden te vinden. Zeker nu we zien dat 
de ledenaantallen bij bijvoorbeeld sportverenigingen 

teruglopen en meer mensen die individueel en ongeorga-
niseerd sporten.”  
 

“Samenwerking kan dan een oplossing zijn. Samenwer-
ken betekend ook kruisbestuiving, nieuwe idee-
ën, kwaliteitsverbetering, gezamenlijke doelen zoals het 
verkrijgen van sponsoren. Het zorgt voor nieuwe energie 
en creativiteit. En ja, ook een kostenbesparing.” 
 

“Goede voorbeelden zijn er al, neem ‘Samen Winnen’ in 
Belfeld, waar cultuur- en sportverenigin-
gen al samenwerken. Maar ook de omni-
sportverenigingen waar diverse sporten 
zijn ondergebracht en elkaar versterken, 

onder één bestuur, zoals bij SV Velden.” 
 
“Van belang is het kunnen deelnemen aan activiteiten 
door iedereen. Voor jongeren tot 18 jaar zonder voldoen-
de geld om mee te doen is er een vangnet in vorm van 
het Jeugdfonds Sport&Cultuur en Stichting Leergeld. Maar 
hoe kunnen wij realiseren dat ook minder draagkrachti-
ge volwassenen en ouderen kunnen meedoen?” 
“Dit om niet alleen deze mensen actief te houden of te 
activeren, maar ook om hen sociaal betrokken te houden 
of te krijgen, wat ook weer bijvoorbeeld een sociaal isole-
ment, eenzaamheid, kan voorkomen.” 
 
“Dit SP mist controle op het vermogen van 
subsidieaanvragers. Waarom zouden wij 
subsidie verstrekken aan een vereniging 
die voldoende in de slappe was zit?! Subsi-
die is tenslotte bedoeld om een initiatief op weg te helpen 
en niet bedacht om structureel te verstrekken.” 
 

“Kijk naar hoe het te bereiken maatschappelijk doel te 
stimuleren. Dat is niet hetzelfde als het financieren ervan, 
soms is het faciliteren ervan net zo belangrijk.”  

Subsidies tegen het licht houden 

re afspraken tussen onderwijsaanbod en arbeidsmarkt 
een oplossing, ook voor de banen van de toekomst.” 
 
“Wat stelt een ‘inclusieve samenleving’ voor als voor 
mensen in een rolstoel veel gebouwen ontoegankelijk 
zijn, jongeren geweigerd worden bij uitgaansgelegenhe-
den omdat ze een andere huidskleur hebben, het uitslui-
ten van mensen met een andere geaardheid, niet worden 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek omdat men een 
bepaalde achternaam heeft. Voorbeelden genoeg. Ieder-
een moet daadwerkelijk mee kunnen doen.” 

 
“Er worden weer huizen gebouwd maar 
sociale huurwoningen zijn er nog onvol-
doende. De wachtlijsten zijn 2 tot 4 jaar. 
Een fatsoenlijk dak boven je hoofd en een 

betaalbare huur zijn basisbehoeften.” 
 
“Bij de gemeente is de externe inhuur fors verminderd. 
Prima maar kijk ook naar de dienstverlening; bellers die 
te lang in de wacht staan of van het kastje naar de muur 
gestuurd worden. Dit moet meer aandacht krijgen.” 
 
De omgevingsanalyse en het verkennend debat daarover op 
21 maart waren bedoeld om de gemeenteraad goed in posi-
tie te brengen voor de behandeling van de kadernota in mei. 
De raad kreeg de gelegenheid om duiding te geven aan de 
inhoud van de analyse en op basis daarvan opmerkingen 
mee te geven voor de in de kadernota door het college van 
B&W op te nemen kaders. 
 

Angelique Weingarten: “Met onze inbreng verwachten we 
niet alleen antwoorden maar ook beleid zodat ook de be-
groting een afspiegeling wordt van het gemeentebestuur 
waar de SP niet voor niets deel van uitmaakt. 

In de voorbereiding op de ‘voorjaarsnota’ krijgt de 
raad een ‘omgevingsanalyse’, met daarin alle trends, 
cijfers en ontwikkelingen van de gemeente. De raad 

kan daarmee aan B&W een richting en 
bijstelling geven. Eind mei zal ook de SP-
fractie kaders stellen waar in de echte 
begroting in het najaar al het geld aan 

verdeeld dient te worden. De SP gaf haar analyse en 
een voorzet voor de geldverdeling. 
 
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Het aantal 
inwoners in Venlo stijgt de laatste jaren bescheiden, 
het zijn vooral mensen met een Poolse nationali-
teit.  Uit de cijfers blijkt dat zij graag in Venlo willen 
blijven om een bestaan op te bouwen met hun gezin.” 

  
“Als we willen dat ze meedoen 
aan de samenleving, mogen we 
dan niet ook eisen dat ze — zoals 
ook bij statushouders en niet-
westerse migranten — verplicht 

de taal moeten leren? Hoe gaan we deze nieuwkomers 
hiertoe bewegen?” 
 
“Een derde van onze bevolking is ouder dan 55 jaar en 
over niet al te lange tijd is dat zelfs de helft. Er zal 
daardoor ook een groter beroep worden gedaan op 
voorzieningen, daar waar we die de laatste jaren veel 
vooral zagen verdwijnen. Denk aan de PIN-
automaten, bankfilialen maar ook de bakker, slager 
enzovoorts. Daar maakt de SP zich zorgen om.” 
 
“De beroepsbevolking neemt af, in bepaalde sectoren 
is al een tekort zoals in de zorg. Mogelijk bieden bete-
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