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SP gaat regeren en levert wethouder
Eind april zijn de coalitie onderhandelingen afgerond, we zijn er
samen uitgekomen. Venlo krijgt een
nieuw
gemeentebestuur bestaande uit
vijf partijen: EENLokaal, PvdA, SP, GL en
50PLUS.
Dat gaat betekenen
dat voor het eerst de SP in Venlo gaat
meeregeren, het beleid gaat meebepalen en dus meer voor de mensen voor

elkaar kunnen krijgen. Ook levert de SP
voor het eerst in Venlo een wethouder.
SP-raadslid Alexander Vervoort is aangewezen als de kandidaatwethouder namens de SP. Hij
krijgt de portefeuille sociale zaken, werkgelegenheid en sport.
Hij gaat daarmee over werk en inkomen maar ook over de aanpak van armoede en de sociale werkvoorziening.
Ook wordt hij de 3e locoburgemeester.

Leden stemmen vóór coalitieakkoord
Op dinsdag 8 mei stemden de leden
over het bereikte onderhandelingsresultaat en het concept-coalitieakkoord.
Het leverde een levendige discussie op
en enkele voorstellen om het akkoord
mee aan te passen.
Met de aangedragen wijzigingen hebben de aanwezige leden unaniem (!)
vóór het bereikte
coalitieakkoord gestemd. En ook werd
ingestemd met de
beoogde kandidaatwethouder en de portefeuilleverdeling.

een definitief akkoord gereed komt. Dat
werd op 8 mei in het openbaar gepresenteerd in het stadhuis.
Naast de behandeling van het conceptakkoord en de kandidaat-wethouder,
werd tijdens het ledenberaad ook afscheid genomen van Stefan Hugues en
Wendy Wilms die aftraden als bestuurslid, werd besloten dat Petra Raijer de
nieuwe penningmeester wordt en Fidan
Yildirim de nieuwe organisatiesecretaris
(op de foto’s hierbeneden staan ze van
links naar rechts afgebeeld).

Vernieuwde Statenfractie
Na het vertrek van vijf leden van de
Provinciale Statenfractie van de SP,
heeft de partij hard gewerkt om de
fractie weer compleet te maken. Dat is
in korte tijd gelukt want enkele dagen
later werden de opvolgers bekend gemaakt. Ons raadslid Angelique Weingarten is daar eentje van. Na
enkele jaren afwezigheid uit het
Limburgs Parlement mag ze opnieuw toetreden.
De afgelopen tijd is de SP veel in het
nieuws geweest vanwege het vertrek
van vijf leden van de Provinciale Statenfractie en een gedeputeerde. We

AGENDA
Fractieoverleg op maandagen
28 mei, 11 en 25 juni om 19.30
uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo (stadskantoor,
vergaderruimte 1e verdieping).
Bestuursoverleg op dinsdag
5 juni om 19.30 uur in de fractiekamer (stadskantoor, Venlo).
Bijeenkomst denktank op
dinsdag 12 juni om 20.00 uur in
Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick.
Partijraad op zaterdag 23
juni van 11.00 tot 16.00 uur in
het SP pand te Amersfoort.
Artikelen voor deze nieuwsbrief zijn welkom, stuur ze naar
het e-mailadres: venlo@sp.nl net
als opmerkingen over deze brief.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR

Er kwamen complimenten voor de wijze
waarop de onderhandelingen zijn gevoerd en wat de SP daarin heeft binnen
gehaald.
Met de verkregen brede steun vanuit
de achterban kon de fractie verder de
laatste onderhandelingsronde in, waarbij alle aanvullingen en wijzigingen
werden besproken met de andere vier
beoogde coalitiepartners (EENLokaal,
PvdA, GroenLinks en 50PLUS) zodat er

editie mei 2018

Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com

Ook werd ermee ingestemd dat Stefan
de vrijkomende plek in de raadsfractie
zal innemen op het moment dat raadslid Alexander Vervoort op 16 mei benoemd is tot de eerste SP-wethouder in
de geschiedenis van Venlo.

vinden het ontzettend jammer dat
mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor onze partij zich niet meer
thuis voelen in de SP en hebben laten
weten dat ze stoppen.
Stefan Hugues, regiovertegenwoordiger
voor Limburg Noord vertelt: “In april
vond een regioconferentie in Roermond
plaats waar een stevige discussie was
over de plannen en uitspraken van SPgedeputeerde Daan Prevoo. Op een
aantal inhoudelijke thema's, waaronder
de windturbines vlak bij Boekend en
Klingerberg, waren de leden erg kritisch op het handelen van Prevoo.”
“Mocht u nog vragen hebben dan horen
we dat natuurlijk graag.”
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Afbraak sociale werkvoorziening, een verloren generatie dreigt
Terwijl de sociale werkvoorziening in 2015 op slot ging,
worden er nauwelijks nieuwe werkplekken voor mensen met een beperking gecreëerd. Wat betekent dat
voor deze mensen? Hoe gaat de gemeente ermee om?
SP-lid en FNV-lid Maurice Hinssen vertelt: In 2015 is
de Participatiewet en de Wet Banenafspraak
ingevoerd om arbeidsbeperkten aan een werkplek in de reguliere markt te helpen. Op dat
moment stonden nog 20.000 arbeidsbeperkten
op de wachtlijst van de WSW (Wet Sociale
Werkvoorziening) maar die ging echter op slot.
Vervolgens kwamen deze mensen en nog veel meer
jonggehandicapten bij lange na niet aan een baan. Wat
is er namelijk gebeurd is, is dat er 'cherry picking'
plaatsvindt; slechts de gehandicapte die het makkelijkst inzetbaar is in een bedrijf, krijgt een kans.
Voor de meest ernstig gehandicapten bestaat er de
voorziening ‘beschut werk’. Echter komt dit niet van de
grond. Helaas gaat dit alles voorbij aan het doel van de
Participatiewet om de meest kwetsbare mensen die
niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, aan
een extra werkplek te helpen.
Gemeente Venlo
De WAA-groep, de sociale werkplaats in de gemeente
Venlo, staakt haar activiteiten per 1 juli! De arbeidsbeperkten worden letterlijk geplaatst in
‘Huizen in de Wijk’. Gevolgen hiervan zijn:
onvoldoende begeleiding, geen ontwikkelingsmogelijkheden, nutteloos werk en
zelfs onveilige werkomstandigheden, aldus de FNV.
De FNV heeft over de situatie in Venlo eerder al een
zwartboek geschreven. Het komt erop neer dat het
ontbreekt aan passende en zinvolle arbeid. Het werk
mag geen dagbesteding zijn of op therapeutische basis
plaatsvinden, maar dat gebeurt wel. Verder mankeert
het werk aan juiste begeleiding en aansturing.

Sommige arbeidsbeperkten zijn zo wanhopig, dat zij de
neiging hebben om de handdoek in de ring te gooien.
Echter, dan zitten zij thuis.
In Venlo sluit de WAA reeds in juli. Menig werknemer
weet niet waar hij/zij aan toe is. Men is angstig voor de
toekomst, men weet niet in welke wijk ze terecht komen.
Ze hebben last van spanningen, slapeloze nachten en
een tergende onzekerheid. Mensonterende situaties.
Standpunt FNV
De FNV roept daarom op tot het ongedaan maken van
het op slot gooien van de WSW: teveel mensen komen
hierdoor in de knel in plaats van dat zij in ‘de markt’ aan
het werk komen. Voorkom dat werkgevers een jonggehandicapte na 3 maanden zonder reden de deur wijst.
Voorheen konden werkgevers gebruik maken van loonkostensubsidie als compensatie van de loonkosten van
de werkgever. Hierdoor kon het loon van een arbeidsbeperkte werknemer aangevuld worden
tot het minimumloon. Als gevolg van de
invoering van de loondispensatie wordt
het loon van een arbeidsbeperkte door
de gemeente hooguit tot bijstandsniveau (!) aangevuld waardoor een armoedevrijval dreigt!
Standpunt SP-Venlo
Duidelijk is dat er in deze samenleving niet meer gekeken wordt naar de gelijkwaardigheid van mensen en
naar ‘werken naar vermogen’. In feite dienen wij ons af
te vragen wat het werk van de jonggehandicapten ons
als samenleving waard is. Dit is niet slechts een economisch vraagstuk, maar ook een beschavingsvraagstuk.
De afbraak van de WSW moet stoppen. De huidige situatie is gewoonweg beschamend voor ‘n land als het onze.
We willen een parlementaire enquête om van gemaakte
fouten te leren. En een antwoord op het hoe en waarom
van het onzalige plan om SW-werkplekken af te pakken,
kennelijk enkel ten behoeve van bezuinigingen...

Uitbreiding geitenbedrijf in Belfeld roept de nodige vragen op
Aan de dorpsrand van Belfeld heeft een geitenboerderij
een uitbreidingsvergunning aangevraagd. Op zich niks
mis mee maar gezien de geitenhouderij
vlakbij dichtbevolkte woonkernen ligt en
de gevolgen van de Q-koorts uitbraak
nog vers in het geheugen liggen, is de
vrees dat uitbreiding negatieve gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Reden voor
de raadsfracties van EENLokaal, SP, VVD en CDA om er
eind maart samen vragen over te stellen aan B&W.
De Smitty Farm, een geitenbedrijf net buiten Belfeld,
heeft bij de gemeente Venlo verzocht om de omgevingsvergunning te verruimen zodat het veebedrijf uitgebreid kan worden. Dat verzoek heeft bij de Dorpsraad Belfeld, omwonenden en enkele raadsfracties de
nodige vragen opgeroepen.
(Toen nog) SP-raadslid Alexander Vervoort licht de gestelde vragen toe: “Ondernemerschap valt toe te
juichen. Maar wij nemen de zorgen over deze
uitbreiding uiterst serieus. Want door toestemming te verlenen aan deze aanvraag, zouden er
problemen kunnen ontstaan voor de volksgezondheid.
Gezien de ligging van dit bedrijf zou deze bovendien
voor andere vormen van extra overlast kunnen zorgen

voor de stadsdelen Belfeld, Steyl, Op de Heide, Tegelen.”
“Gezien de uitbraak van Q-koorts in 2009/2010 waarvan
op dat moment nog niet de eventuele gevolgen voor de
gezondheid van de mens bekend waren, zijn de zorgen
van omwonenden terecht. Want bij betreffende uitbraak
zijn ook mensen in de nabijheid van betreffend bedrijf in
Belfeld ziek geworden ten gevolge van de Q-koorts.”
“Momenteel vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats of
er mogelijk gezondheidseffecten kunnen optreden bij
mensen die wonen in de nabijheid van
geitenhouders. Om vooruitlopend op de
uitslag van dit onderzoek reeds een vergunning te verstrekken voor uitbreiding
van betreffende geitenfarm lijkt ons een stap te vroeg.”
“Het is niet voor niets dat men in de provincie NoordBrabant al pas op de plaats maakt als reactie op onderzoeken van onder meer het RIVM. In het belang van de
volksgezondheid lijkt het ons dan ook strikt noodzakelijk,
de uitslag van dit onderzoek af te wachten. Alleen wanneer hieruit zou blijken dat er pertinent geen gevaar
(eventueel met te nemen maatregelen) zal zijn voor de
volksgezondheid, vinden we het acceptabel om dan de
aangevraagde vergunning alsnog te verstrekken.”
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