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AGENDA 
 

X� Fractieoverleg op 23 juni en 
8 en 22 september. Aanvang 
20.00 uur in onze fractiekamer: 
Garnizoenweg 3 Venlo (kazerne-
terrein), gebouw E, kamer 115. 
 

X� Bestuursoverleg op 1 juli en 
5 augustus, om 20.00 uur in de  
fractiekamer (kazerneterrein). 
 

X� Bijeenkomst Kerngroep op 
dinsdag 8 juli en 12 augustus om 
20.00 uur in De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen-Heide. 
 

X� Landelijke Partijraad op 28 
juni, SP-pand te Amersfoort. 
 

X� Een bijdrage leveren aan de 
nieuwsbrief? Stuur die uiterlijk 
11 juli naar avervoort@sp.nl  
 

X� Kijk op onze website voor het 
laatste nieuws en de actuele 
agenda: www.venlo.sp.nl 

Op 5 juni werd ons rapport gepresen-
teerd naar het onderzoek dat we on-
langs hielden naar de situatie in de 
schuldhulpverlening in Venlo en de rol 
van PLANgroep daarin. De conclusies 
en aanbevelingen zijn helder en leidden 
meteen tot raadsvragen. 
  
Woordvoerder Angelique Weingarten 

van de SP-Hulpdienst die het 
onderzoek leidde: "In 2010 
heeft de gemeente Venlo 
PLANgroep ingehuurd om voor 

haar de schuldhulpverlening uit te voe-
ren. Naar aanleiding van aanhoudende 
klachten, die ook de SP-Venlo ont-
vangt, hebben we in maart en april 
jongstleden een onderzoek uitgevoerd 
onder hulpverleners en cliënten binnen 
de schuldhulp. Het onderzoek is afge-
rond en leverde een stevig rapport op, 
dat werd gepresenteerd aan publiek, 
belanghebbenden en pers." 
De wethouder liet eerder die week de 
SP weten niet aanwezig te zullen zijn, 
PLANgroep was wel aanwezig met haar 
directeur en operationeel manager. 
"Heel sportief en zodoende konden ze 
meteen weerwoord geven, wat tevens 
een goede dialoog opleverde." 
  
Raadslid Alexander Vervoort: "Onze 

conclusies blijven staan en onze 
aanbevelingen van kracht. Om 
die toch ook bij de wethouder 
onder de aandacht te brengen en 

ze aan te zetten om werk te maken van 
de verbeteringen, is het rapport naar 
wethouders en gemeenteraad gestuurd, 
begeleid met een set raadsvragen om 
meteen verbeteringen door te voeren in 
de schuldhulpverlening in Venlo." 
  
Want uit het SP-rapport blijkt dat alleen 
de op voorhand succesvolle casussen in 
behandeling worden genomen waar-
door er veel mensen 'aan de voordeur' 
worden afgewezen, zij vallen dus bui-
ten de boot. "Dat kan nooit de bedoe-
ling zijn van hulpverlening.", zegt 
Weingarten. 
In reactie daarop stelde PLANgroep dat 
het juist de gemeente is die een scree-
ning vooraf doet en vervolgens mensen 
aanmeldt bij PLANgroep. Dat betekent 
dat ook bij de gemeente iets dient te 
verbeteren. 
 
Weingarten: "Uit het onderzoek komt 
verder naar voren dat 45% niet goed 
blijkt te weten wat een schuldhulpver-

leningstraject nu precies betekent voor 
hen. Daarnaast voelt 53% zich niet se-
rieus genomen door de klantbegeleider. 
Zo'n 76% van  de  cliënten  die  aanklop-
pen bij PLANgroep zijn negatief over 
de  geboden dienstverlening. Dit zijn 
nog maar enkele voorbeelden die vra-
gen om verbetering." 

PLANgroep stelde dat ze maar 3 klach-
ten heeft gekregen de afgelopen jaren. 
Aanwezige cliënten weten dat aan een 
angstcultuur waarbij klagen gelijk zou 
staan aan korting of beëindiging van 
het traject, en opperden dat er een on-
afhankelijke klachtencommissie of ver-
trouwenspersoon moet komen. 
 
Het eerste exemplaar werd aangeboden 
aan de heer Van Ham, een cliënt die tot 
voor kort zelf nog in de schuldhulpver-
lening zat en daarmee met PLANgroep 
te maken heeft gehad. Hij vertelde dan 
ook uit eigen ervaring hoe de schuld-
hulpverlening in Venlo wordt aangepakt 
en kwam met een waslijst aan zaken 
die er in zijn ogen mis gaan en beter 
moeten. 

Vervolgens werd een exemplaar aange-
boden aan de directeur van PLANgroep, 
waarna zij alle ruimte kreeg voor een 
eerste reactie en weerwoord. Dit leidde 
tevens tot een stevige maar construc-
tieve discussie. 
PLANgroep zegt zich niet in alle conclu-
sies te herkennen maar ziet wel dat er 
dingen beter kunnen en neemt die mee 
terug. Ook is er een vervolgafspraak 
gepland met de SP-Hulpdienst om die-
per op de conclusies en aanbevelingen 
in te gaan. Wordt vervolgd dus. 

SP komt met onderzoeksrapport naar situatie 
schuldhulpverlening in Venlo 
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Woensdag 28 mei werd in de gemeenteraad de voor-
jaarsnota besproken die de kaders stelt voor de be-
groting in het najaar. Saai werd het allerminst, wel 
lang en grimmig. 

  

De voorjaarsbegroting is een uitvloeisel 
van de begroting die in november 2013 
werd aangenomen maar nu aangepast 
moet worden op de actualiteit maar 
vooral op de plannen van de nieuwe co-

alitie (VVD, CDA, PvdA, VenLokaal). 
Want na het coalitieakkoord was het noodzakelijk om 
die kadernota bij te stellen. Hoewel, de vorige coalitie 
is slechts aangevuld met VenLokaal, en de financiering 
voor de plannen in het akkoord zijn nauwelijks inge-
vuld. De kadernota was daarmee net als het coalitie-
akkoord het verhaal van nieuwe wijn in oude zakken. 
  

De zesde wethouder moet ergens van betaald worden 
en daarvoor kiest de coalitie wederom voor kortingen 
op Omroep Venlo, de sport(verenigingen) en cultuur. 
Na de zoveelste bezuiniging schoot dat in het verkeer-
de keelgat en greep de oppositie in. GroenLinks, Loka-
le Democraten, D66 en SP kwamen gezamenlijk met 
enkele alternatieven en reparatievoorstellen. Echter, 
die werden allemaal zonder enig echt argument door 
de coalitie weggestemd. Opvallend en triest. 
 

VenLokaal doet velen versteld staan, ze is snel ge-
draaid van kritische oppositiepartij tot volgzame coali-
tiepartner. Zo stemde ze vorig jaar tegen de begroting 
maar nu vond ze de verantwoording daarvan, de jaar-
rekening,   “een   prima   stuk”.   Toen   VenLokaal   aange-
sproken werd op die opvallende uitspraak volgde heel 
wat gestamel maar geen echt antwoord.  
 

De VVD blies hoog van de toren over de aanpak van 
drugsoverlast. Eerder kondigde ze een motie aan voor 
een stevigere drugsaanpak maar er kwam niets op 
tafel, de VVD serveerde slechts gebakken lucht in 
plaats van daadwerkelijk de burgers van de stad voor-
uit te helpen. 

Toen vervolgens de oppositie diezelfde VVD-motie dan 
maar indiende (een goede motie die in onze ogen ge-
woon aangenomen kon worden) stemden de coalitie-
partijen tegen, zonder argumenten tegen hun eigen 
geschreven motie! Het moet niet gekker worden... 
 

Volgens het CDA mag de bezuiniging op sport niet de 
verenigingen treffen. De SP vroeg tijdens het debat of 
het niet wat naïef was om dat te stellen omdat dat-
zelfde CDA toch instemde met de bezuiniging en die 
korting ook de verenigingen zou 
treffen. Hoezeer de CDA-fractie 
ook aangaf dat de bezuiniging op 
sport niet de verenigingen zullen 
treffen, met drie ton minder per 
jaar raak je die verenigingen. 
Gebakken lucht waarmee men de sport aan het lijntje 
en voor de gek houdt.  
 

Ook opvallend dat 2 van de 4 coalitiepartijen (VVD en 
CDA) de financiering van hun eigen coalitieakkoord 
onderuit haalden maar wanneer men hen daarop aan-
sprak men niet thuis gaf. 
De vraag blijft dan hangen wat men nu opschiet met 
bijvoorbeeld een 'schamele' bezuiniging van 
40 duizend euro op Omroep Venlo. Of moet 
van dat bedrag, samen met de bezuiniging 
op sport en cultuur, de zesde wethouder 
betaald worden? Die kost 360 duizend euro 
plus moet er nog eens 1,5 miljoen euro be-
zuinigd worden om gaten in de begroting te dichten. 
  

Na een lang debat, dat bijna tot bijna middernacht 
duurde, is naast het machtsspel duidelijk geworden 
dat het bij de coalitiepartijen draait om de poppetjes 
op het pluche, men geen duidelijke financieringsvisie 
heeft en men niet weet welke effecten de voorgestelde 
bezuinigingen zullen hebben. 
 

Nu de coalitie alle alternatieve voorstellen van de 
hand wees en zelf niets meer inbracht dan enkel wat 
stoere praat voor de bühne, zijn we benieuwd hoe de 
coalitie bij de begroting dit najaar recht gaat praten 
wat krom is. Dan kunnen ze geen tijd meer kopen... 

De fractie heeft op 23 mei raadsvragen gesteld aan 
B&W over de vreemde truca-
ge die steeds vaker wordt 
ondernomen door bedrijven 
om personeel te dumpen en 
tegen dumpprijzen weer op-
nieuw in dienst te nemen. 

  
Raadslid Alexander Vervoort: "Vooral in de zorgsector 
worden steeds meer mensen ontslagen onder het 
motto van bezuinigingen en de aankomende decentra-
lisaties. Vervolgens worden diezelfde ontslagen mede-
werkers in grote getale gevraagd worden om weer bij 
hun voormalige werknemer aan de slag te gaan. Dit 
veelal als tijdelijke vakantiekracht en tegen een lager 
loon en verlies van arbeidsrechten zoals pensioenop-
bouw." 
  
Vervoort: "We vinden het onwenselijk dat (voormalig) 
werknemers worden gedwongen (!) om tegen een la-
ger loon en bij de oude werkgever aan de slag te 
gaan. Het is al helemaal van de gekke dat het UWV 
dat allemaal goedkeurt. Sterker, als (oud)werknemers 
weigeren dreigt korting op de uitkering waar ze ge-
woonweg rechten voor hebben opgebouwd! Een hele 

kromme situatie dat het arbeidsrecht uitholt en van 
personeel een speelbal maakt. Dat moet stoppen." 
 
Vervoort: "Aangezien de gemeente een subsidierelatie 
heeft met veel bedrijven/instanties, 
waaronder De Zorggroep, heeft de 
gemeente een vinger in de pap en 
kan ze werkgevers die zo'n bezuini-
gingstruc toepassen aanspreken. De 
SP hoopt op daadkracht en actie van de wethouder." 
  
De SP-fractie vroeg middels raadsvragen aan het ge-
meentebestuur van Venlo aandacht voor deze onfrisse 
situatie, zoals in onze regio bij De Zorggroep nu het 
geval   is   met   'vakantiewerk’,   en   verneemt   dan   ook  
graag wat B&W hieraan gaat doen. 
 

Dit om de medewerkers te beschermen en te voorko-
men dat ze (alsnog) in een uitkering belanden, die de 
gemeente Venlo moet ophoesten terwijl deze mensen 
ook aan het werk hadden kunnen blijven wat tevens 
de kwaliteit (en motivatie) in bijvoorbeeld de zorg ten 
goede komt. 
 
Het college van B&W heeft 30 dagen de tijd om onze 
vragen te beantwoorden. Daarop bepalen we onze 
volgende actie. 

Lompe ontslagtruc moet stoppen 

Coalitie bazelt gebakken lucht 
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De EU-verkiezingen pakken voor 
de SP bijzonder uit: Flinke winst 
en toch geen extra zetel. In 
Venlo scoorde de partij opnieuw 
erg goed met een mooie winst, 
beter zelfs dan op 19 maart. 
  

De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Par-
lement van donderdag 22 mei zijn zondagavond 25 
mei tegen middernacht dan eindelijk bekend gemaakt: 
De SP boekt opnieuw een mooie overwinning maar dat 
resulteert niet in extra zetels. 
 
Dat is zuur, de SP haalde 11.000 meer stemmen dan 
bijvoorbeeld de PvdA en toch krijgt die partij wel 3 
zetels en de SP maar 2 zetels omdat de PvdA een lijst-
verbinding had met GroenLinks (dat net de PvdA juist 
stemmen verloor). Enkel een morele winnaar. 
 
Zo verging het ook tussen D66 (dat procentueel de 
grootste partij werd) en CDA 
(dat ondanks minder stemmen 
toch een zetel meer kreeg dan 
D66). Een kermisuitslag die 
geen recht doet aan de stem-
busgang en tevens slecht is voor het vertrouwen van 
de kiezer. Maar we moeten het hiermee maar doen. 
  
In Venlo ging 32,2% van de kiesgerechtigden stem-
men, bedroevend laag maar ook dat is niet anders dan 
het is. Deze verkiezingen spreken niet tot de verbeel-
ding, de kiezer interesseert het weinig. Dat geeft ook 
wel iets aan, de 68% thuisblijvers hadden deze ver-

kiezingen kunnen bepalen maar geven door niet op te 
komen dagen net zo sterk een signaal af dat ook als 
proteststem gezien kan worden. Voor de gevestigde 
machtspartijen iets om rekening mee te houden. 
   
Dan de uitslag in Venlo zelf. In vergelijking met de 
vorige verkiezingen in 2009 is er een fors verlies voor 
het CDA (-9,7%) en PVV (-6,8%), een klein verlies 
voor PvdA (-1,2%) en GL (-2%), flinke winst voor 
50plus (+7,3%) VVD (+2,5%), D66 (+3,9%) en SP 
(+5,1%)! 
De SP is hiermee de 3e partij geworden in Venlo en 
daarmee groter dan VVD, D66, PvdA! 
 
De SP is in Venlo van 6,6% in 2009 naar 11,7% nu 
gegaan, een vette winst van 5,1% en na 50plus de 
grootste winnaar van deze EU-verkiezingen in Ven-
lo! Ook in Venlo is de SP de grootste partij op links. 
Een fantastisch resultaat. 
De SP scoort zelfs nog beter dan de prachtige winst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. Bijna 
opnieuw een verdubbeling, nu zou die vijfde raadsze-
tel binnen zijn gehaald. Wat als de opkomst nou gro-
ter was geweest... 

Als SP zijn we supertrots op het behaalde resultaat en 
bedanken de kiezer voor het vertrouwen. 
Super bedankt! En nu weer aan het werk om ook de 
EU 100% sociaal te maken. 

Op 17 mei hield de SP-Venlo een openbare informatie-
avond over de EU en het belang, nut of onzin van die 
EU. Het werd een levendige discussie met enkele ver-
hitte debatten. 
  
Wat betekent de Europese Unie voor Nederland en 
welke rol speelt deze EU in bijvoorbeeld Oekraïne, het 
Midden-Oosten en de Arabische wereld? Op 22 mei 
waren de verkiezingen voor het Europees Parlement 
maar voor velen is de EU een 'ver-van-mijn-bed-
show', oninteressant, onoverzichtelijk en afstandelijk. 
Niet zo vreemd. 'Brussel' heeft een slechte naam; 
haar houding, regeldrift, richtlijnen en daadkracht 
baart regelmatig opzien. 
 
Mede daarom organiseerden we vlak voor de stem-
busgang, op zaterdag 17 mei, een discussieavond om 
van gedachte te wisselen over de EU, het belang van 
verkiezingen voor het Europees Parlement – dat het 
merendeel van onze wetgeving en financiële armslag 
bepaalt – voor Nederland, wat we van de EU merken 
en welke invloed we kunnen hebben in die EU. 
  
Als gastsprekers waren 
Kamerlid Harry van Bom-
mel en kandidaat Younis 
Lutfula Goran uitgeno-
digd. Ze gingen in discus-
sie met het aanwezige 
publiek en kregen veel 
vragen voor de kiezen.  
 

Harry van Bommel en Younis Lutfula kregen vanaf het 
begin het vuur behoorlijk aan de schenen gelegd. De 
aanwezigen wilden van alles weten. Een man was zijn 
baan als vrachtwagenchauffeur verloren aan een Pool; 
“Polen   verdringen   nu   Turken   van   de   vrachtwagens”, 
stelde hij boos. 
Harry van Bommel kon het slechts bevestigen: “Het  is  
nog erger, Nederlandse chauffeurs hebben soms Pool-
se contracten omdat 
de ondernemer een 
brievenbusmaatschap-
pij  heeft  in  Warschau.”  
Younis Lutfula vulde 
hem aan: “Dit   is   een  
uitwas van slechte 
wetten in de EU waar 
we allemaal last van hebben nu. Precies waarom we 
deze  EU  die  dit  in  stand  houdt  niet  willen.” 
 
De invloed op Turkije en wel of niet toetreden, de in-
menging in landen verder in Azië en Afrika maar ook 
de onzekerheden rondom de Euro werden besproken. 
De standpunten van de SP werden haarfijn verwoord 
door beide SP-specialisten, zonder een uitgesproken 
SP-verhaal aan de dag te leggen.  
Discussieleider Duran Yildiz, tot maart nog raadslid 
voor de Lokale Democraten in Venlo, zorgde voor een 
levendig debat waarbij iedereen aan het woord kwam 
en antwoord kreeg op zijn/haar vragen.  
 

De SP kijkt terug op een geslaagde avond. De aanwe-
zigen zeiden meer te weten te zijn gekomen over het 
reilen en zeilen van de EU, het debat voorzag kenne-
lijk in de nodige informatiebehoefte.  
We hopen dat men met de verkregen duidelijkheid 
ook (meer bewust) is gaan stemmen.  

Grillig EU-debat in Venlo maakte 
ook de betrokkenheid zichtbaar 

SP wint opnieuw in Venlo, nu voor EU 
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De SP heeft op 13 mei raadsvragen gesteld over de 
onrust bij buurtbewoners van de Geresstraat over de 

aantasting van de leefbaarheid en 
onveilige bewoning van appartemen-
ten door daar verblijvende arbeidsmi-
granten. Met alleen incidentenpolitiek 
of het wegnemen van overlast be-

strijdt je de gevolgen maar niet de oorzaak. 
  
In de media verscheen een bericht over onveilige situ-
aties in een flatgebouw aan de Geresstraat ten gevol-
ge van mogelijk dubieuze huisvesting van al dan niet 
tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten. 

SP-raadslid  Ton  Heerschop:  “De  VVD  heeft  over  
dat specifieke verhaal een dag eerder, 12 mei, 
vragen gesteld aan het college van B&W. De SP 
is echter van mening dat het probleem breder 

is en daarom ook een andere aanpak vergt dan alleen 
ingaan  op  incidenten  of  overlastbestrijding.” 
  
Heerschop:  “Mede  door  ervaringen  opgedaan  bij  werk-
bezoeken aan de afdeling Handhaving van de ge-
meente, heeft de SP-fractie de het college van B&W 
aanvullende raadsvragen gesteld op de – in onze ogen 
– eenzijdige vragen van de VVD-Venlo. Want volgens 
ons staat de in de media vermelde problematiek op de 
Geresstraat  niet  op  zichzelf.” 
  
Zo wil de SP-fractie weten of B&W bereid is om priori-
teit te geven aan controle en handhaving op het ge-
bied van onveilige bewoning van panden door (al dan 
niet tijdelijk verblijvende) arbeidsmigranten. Alleen op 
die manier kan men adequaat optreden tegen mis-
standen en onveilige situaties. 
  
Mensen dreigen de dupe te worden van een afhanke-

lijkheidspositie rondom hun werk.  
Heerschop:   “Arbeidsmigranten   worden   in   sommige  
gevallen uitgebuit door werkgevers of uitzendorgani-
saties. Soms door de koppeling van werk aan huisves-
ting, het niet conform CAO of volgens de geldende 
Nederlandse wetgeving betalen van salaris. In andere 
gevallen door arbeidsmigranten te laten werken zon-
der enige vorm van contract. In dit laatste geval wor-
den dus ook geen belastingen of premies ingehouden 
of  afgedragen.” 
  
Heerschop:  “We  hebben  B&W  gevraagd  of  ze  bereid  is  
om in samenwerking met andere overheden en be-
trokken instanties beleid te ontwikkelen waardoor er 
geen afhankelijkheid meer is van de (arbeid)migrant 
richting de werkgever of uitzendbureau als het gaat 
om  huisvesting.” 
  
“Ook  vragen  we  B&W  om  beleid  te  ontwikkelen  waar-
door wijken, stadsdelen en 
het buitengebied een even-
redige verdeling van huis-
vesting van arbeidsmigran-
ten krijgen. Zulk spreidings-
beleid is beter dan migran-
ten hutjemutje in steeds de-
zelfde wijken laten wonen, 
dat is niet goed voor de leefbaarheid en ook niet voor 
de  integratie  en  het  wederzijdse  begrip.” 
  
De SP-fractie vraagt B&W tevens om - als er bewijzen 
zijn dat ondernemers gebruik maken van constructies 
waardoor de Nederlandse wetgeving of geldende CAO 
wordt ontdoken - beleid te ontwikkelen om dergelijke 
ondernemers samen met andere overheden en instan-
ties aan te pakken. Want deze vorm van misbruik van 
menselijk kapitaal kunnen we niet laten voortbestaan 
in de gemeente Venlo. 

Tijdens het reguliere bestuursoverleg op 3 juni 
heeft bestuurslid van het eerste uur Guus 
Janssen zijn terugtreden aangekondigd. Als SP 
zijn we hem veel dank verschuldigd. Guus is 
benoemd tot ere-voorzitter van de SP-Venlo. 
  

Guus Janssen is sinds 2012 drager van de Zilveren 
Tomaat (voor bijzondere verdiensten) en bestuurslid 
van het eerste uur. Met betraande ogen deed Guus 
een stapje terug, om gezondheidsredenen. In het be-
stuursoverleg op 3 juni nam hij afscheid als bestuurs-
lid. Guus kreeg uiteraard een mooie bos bloemen aan-
gereikt, die ook bedoeld is voor zijn vrouw Thea die 
hem al die tijd zo vaak heeft moeten missen als Guus 
voor de SP op pad was. 
  
We zijn aan Guus ontzettend veel dank verschuldigd 
voor zijn inzet. Om die dank extra klank bij te zetten 
is Guus vanavond, op voorspraak van het bestuur en 
de fractie, benoemd tot ere-voorzitter! Om dat te 
onderstrepen kreeg hij een fraaie oorkonde, die bij 
hem thuis ongetwijfeld een prominente plek krijgt. 
 
Guus is sinds 1973 betrokken bij de SP en heeft de SP
-afdeling in Venlo mee opgericht. Guus heeft naam 
gemaakt in de regio vooral met protestacties tegen de 
woningnood en afbraak van woningen, die dankzij de 
acties gerenoveerd werden! Vele acties volgden waar-

in hij veel voor mensen kon betekenen en voor elkaar 
kreeg. 
Daarnaast is Guus 20 jaar (!) afdelingsvoorzitter ge-
weest en heeft zowat alle verkiezingscampagnes 
(mede)geleid. 

In zijn emotionele afscheidsrede gaf Guus meteen te 
kennen dat hij weliswaar een stap terug doet maar als 
de partij er om vraagt hij graag zijn steentje wil bij-
dragen aan een campagne of actie. Guus ten voeten 
uit, altijd beschikbaar en gedreven, maar nu is het tijd 
om het eerst wat rustiger aan te doen. 
 
Guus bedankt, goede gezondheid gewenst en ga ge-
nieten van je gezin en vrije tijd. Hartstikke veel dank 
voor je jarenlange inzet voor de SP!  

Guus Janssen treedt af, ere-lid als 
dank voor jarenlange inzet 

Onrust Geresstraat over leefgenot 


