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Vooruitkijken en toewerken naar 2018
Dinsdag 11 april was er een ledenvergadering waarop de afgelopen campagne en de Tweede Kamerverkiezingen
(15 maart) besproken werden. De leden hadden zo hun opmerkingen en vragen. Belangrijker is wat er moet gebeuren om in maart 2018
ons doel te halen bij de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Daar moeten
we nu naartoe gaan werken.
In een zaal van Boulevard Hazenkamp
(Blerick) kwamen de leden en enkele
sympathisanten bijeen om te discussiëren over verkiezingsuitslag van de
Tweede Kamer en de campagne die we
daarvoor voerden. Wat ging goed, wat
kon er beter?
De aanwezigen hadden diverse opmerkingen en vragen. Terechte vragen
want we hadden meer verwacht van de
campagne maar het had misschien ook
wel duidelijker gekund (zoals ook verwoord in een eerder nieuwsbericht).
Belangrijker is nu hoe we hiermee verder kunnen, ook in Venlo. In maart
2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dat gaat de nodige aandacht
vragen.
Belangrijkste is een besluit nemen of
de SP weer gaat meedoen aan die verkiezingen. We doen het goed in de gemeenteraad, als oppositiepartij krijgen
we veel voor elkaar maar als we nog
meer gedaan willen krijgen moeten we
de kans krijgen om in het College van
B&W te gaan zitten.
Uiteraard met een coalitieakkoord dat
een stevige SP-inhoud heeft, maar we
moeten dan ook wethouders leveren
naast dat we een sterke fractie en actief SP-kader houden.

De ledenvergadering besloot om de
komende maanden volop aan de slag te
gaan in een werkgroep die zich gaat
buigen over het vorm geven van ons
verkiezingsprogramma voor maart

2018, en een werkgroep die kijkt naar
welke kandidaten er op de kieslijst willen staan voor de SP.
Wat moeten we hiervoor nog gaan
doen, welke aandachtspunten zijn er,
welke ambities willen we uitstralen?
Als je zelf ideeën hiervoor hebt dan laat
het ons weten, graag zelfs, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar:
venlo@sp.nl
Daarnaast was er tijdens de ledenvergadering kort aandacht voor de kascontrole, het afdelingsbestuur en de raadsfractie legden verantwoording af over
de afgelopen maanden.
Ook bespraken we de actiepunten en
ideeën voo r de komende t ijd.
Uiteraard was er alle ruimte voor actuele kwesties en het beantwoorden van
vragen of opmerkingen.
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AGENDA
Fractieoverleg op maandag
15 en 29 mei en 12 en 26 juni
om 19.30 uur in de fractiekamer,
Hanzeplaats 1 te Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdag 6 juni en 4 juli om 19.30
uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo (stadskantoor).
Kerngroep bijeenkomst op
dinsdagen 13 juni en 11 juli om
20.00 uur, Boulevard Hazekamp,
Albert Verweystraat 6 Blerick.
Regio overleg op maandag
12 juni om 20:00 uur in Venlo.
Partijraad op 24 juni in het
SP-pand De Moed in Amersfoort.
Cursus Vrouw en Politiek, op
8 en 22 mei, 19:30 uur, stadskantoor (Hanzeplaats 1 te Venlo).

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

Alle ballen gericht op 2018
Ons doel is dus om vanaf volgend jaar
deel uit te maken van het gemeentebestuur, liefst met een zo groot mogelijke
SP-raadsfractie. Wie wordt dan onze
lijsttrekker en wie willen er wethouder
worden of de gemeenteraad in?
Op al die vragen moeten we nu al gaan
nadenken en liefst in september al met
antwoorden komen zodat de leden dan
in een ledenvergadering over kunnen
discussiëren en besluiten.
Dus als je je geroepen voelt om mee te
gaan denken over het programma en/
of de kandidatenlijst, of als je zelf de
gemeenteraad in wil of het bestuur versterken, laat het dan aan ons weten.
SP’ers staan erom bekend dat ze vaak
(te) bescheiden zijn, men denkt vaak
dat anderen iets beter kunnen doen
dan zij, dat anderen er meer capabel of
geschikter voor zijn. Maar is dat wel
zo?!?
Zet die bescheidenheid en twijfel overboord en neem de stap. Wacht niet totdat je gevraagd wordt (als je al in
beeld bent) maar zet zelf de eerste
stap en maak je interesse kenbaar bij
het bestuur (gegevens staan hiernaast).
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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

Geen getouwtrek met leerlingen
Over de overplaatsing van 47 leerlingen van het Blariacumcollege naar College Den Hulster ontstond medio
april een onwenselijke (en gespannen) situatie met aan de
ene kant het OGVO-bestuur en
basisscholen en ouders van leerlingen aan de andere kant. Een
oplossing leek niet voorhanden,
juridisch getouwtrek hing in de
lucht. De SP wilde meteen van de wethouder weten
wat die hierin zou gaan betekenen en stuurde raadsvragen.

zijn overgeplaatst. Daarnaast maken ouders zich zorgen dat het dringende advies van onderwijzers (om
het kind vanwege de aandacht die het op het Blariacumcollege kan krijgen, daarheen te laten gaan) terzijde geschoven werd."
De onwrikbare opstelling van het bestuur van OGVO
(onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken), dat lijkt
te volharden in haar standpunt, roept bij leerkrachten
en ouders vooral weerstand op. Een oplossing voor de
ontstane situatie lijkt dan verre van acceptabel en dat
is niet in het belang van de leerlingen in het bijzonder
en van het onderwijs in het algemeen.

SP-raadslid Alexander Vervoort: "Op 12 april maakte
het college van bestuur van de Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken (OGVO) bekend dat
tientallen middelbare scholieren niet naar hun
gewenste school van voorkeur kunnen. Ze zijn
uitgeloot. Een voor Venlo nooit eerder vertoonde situatie die dan ook de nodige ophef veroorzaakte."
Dezelfde dag nog stuurde wethouder Satijn (VVD, onderwijs) een e-mail naar de gemeenteraad waarin hij
het standpunt van B&W weergaf dat ze het er niet
mee eens was maar er formeel niets tegen kon doen.
De e-mail was op zich duidelijk en niet direct reden tot
het stellen van vragen. De signalen die de SP daarna
ontving vanuit docenten en ouders van leerlingen waren dat echter wel. Dus stuurde de SP op 18 april
alsnog vragen naar B&W, om het tij te keren.
Vervoort: "De contacten met leraren en ouders leerden de SP dat enkel kinderen die als tweede keuze
Den Hulster hadden opgegeven, vanuit het Blariacum

Vervoort: "Dit alles is reden voor de SP om de raadsvragen te sturen naar de wethouder met het verzoek
om de ontstane gespannen situatie vlug de wereld uit
te krijgen en te voorkomen dat een loting nog eens
nodig moet zijn." (Vorig jaar dreigde ook al eens loting.)
De dag nadat de raadsvragen ingestuurd werden
kwam al de oplossing. De scholenkoepel heeft haar
besluit teruggedraaid waardoor de 47 gedupeerde
leerlingen toch komend schooljaar terecht kunnen op
het Blariacumcollege. Hoe precies wordt nog bezien.
Vervoort: "Hulde voor deze zet! Maar ook voor de lange termijn nu een duurzame oplossing bedenken zodat loten niet (meer) hoeft en de leerlingen naar de
gewenste school van hun voorkeur kunnen."

Chaotisch debat over nieuwe sporttarieven zonder cijfers te kennen
Op 19 april sprak de gemeente over een nieuw, transparant en laagdrempelig tarievenbeleid voor de sport.
Het raadsvoorstel hiervoor was erg vaag en riep vooral veel nieuwe vragen op, die onbeantwoord bleven.
Dus kon de wethouder terug naar de ‘tekentafel’.
SP-raadslid Alexander Vervoort voerde het woord: “De
discussie over de sporttarieven hebben we al vaker
gevoerd in de gemeenteraad. Steeds zei dit College
van B&W dat kostendekkendheid
geen must is, vooral om verenigingen tegemoet te komen en hen
niet op kosten te jagen; om zo de
sportdrempel zo laag mogelijk te
houden. Bijzonder dat dit kernthema door de nieuwe
wethouder nu ineens losgelaten wordt. Maar waarom
blijft onduidelijk, dan toch een bezuinigingspost?”
Vervoort: “Er ligt nu een beleidsstuk dat roept: ‘Raad
zeg het maar’. Moeten we dan concluderen dat het
College het ook niet meer weet? Waar is de visie?
Welke kant wil de gemeente op? Wat is er terecht gekomen van het idee van de sportkernen? Wat is de
Sportvisie (die loopt tot 2018) nog waard met de
voorgestelde aanpassingen? Zonder die informatie kan
er geen sprake zijn van een serieus debat, dan is het
een sprong in het duister.”
“Kijkende naar de vragen die worden gesteld, kunnen
we enkel concluderen dat de raad te weinig inzicht
heeft in de mogelijkheden en onmogelijkheden maar
vooral over de eventuele gevolgen voor de sport, verenigingen en beoefenaars.”

“Met praten over alleen de tarieven zonder onderbouwing of voorstellen voor nieuwe tarieven, beperken we
onszelf, dat gaat niet werken en dat mag B&W niet
van de gemeenteraad verlangen.”
“B&W werpt vragen op die ze beantwoord wil krijgen
om verder te kunnen maar de vragen die we moeten
beantwoorden roepen vooral weer nieuwe vragen op.
Zoals of de plannen van de wethouder überhaupt realiseerbaar zijn, welke financiële gevolgen dat heeft
voor de sportverenigingen en de sporter? Het ontbreekt aan de juiste informatie. Dat schiet niet op.”
“Zonder dat de gemeenteraad, laat staan de sportverenigingen, iets van tarieven heeft gezien, geen idee
wat de veranderingen inhouden of
gaan betekenen, stellen B&W in mei
het nieuwe ‘transparante tarievenbeleid voor de sport’ vast.”
“Daar gaat de SP niet in mee. Eerst is de gemeenteraad aan zet om inhoudelijk over het daadwerkelijk
voorgestelde beleid te praten.”
Na alle kritiek aangehoord te hebben zei wethouder
Aldewereld (VenLokaal, sport) alle suggesties mee te
nemen en in gesprek te gaan met de sportverenigingen. Ook zei hij dat de gemeenteraad niet enkel een
informatiebrief krijgt (zoals eigenlijk de bedoeling
was) maar een geheel nieuw voorstel. Wanneer is nog
onduidelijk maar waarschijnlijk pas in het najaar.
Vervoort: “Jammer dat we ook dan pas inhoudelijk
over de tarieven kunnen praten, en hopelijk ook bijsturen waar dat nodig is.”
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