
Pagina 1 van 2 

 

AGENDA 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(denktank en scholing ‘Heel de 
mens’) op dinsdag 12 juli en 9 
augustus, 20.00 uur in De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Bestuursoverleg op 5 juli en 
2 augustus, 19.30 uur in de SP-
fractiekamer, Garnizoenweg 3 te 
Venlo, gebouw E-115. 
 

 Fractieoverleg op maandag  
27 juni en daarna pas weer op 
12 en 26 september. Steeds om 
19.30 uur in de fractiekamer. 
 

 Zaterdag 25 juni Partijraad 
in het SP-pand te Amersfoort. 
 

 Meer informatie vindt je op 
onze website: www.venlo.sp.nl  
 

 Een bijdrage leveren aan deze 
nieuwsbrief? E-mail: avervoort@sp.nl  

In mei boog de gemeenteraad zich over 
de kadernota, de voorjaarsbegroting als 
voorschot op de behandeling in het na-
jaar van de ‘echte’ begroting voor de 
komende jaren. Onze wensenlijst werd 
gehoord maar wat ervan terecht komt 
zien we pas in september… 
   

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: 
“De inzet van de SP zat op werk-
gelegenheid. Immers is werk de 
manier om mensen uit isolement 
en armoede te halen. De maakin-

dustrie is wat de SP betreft buiten de 
belangstelling gevallen, daar moet nu 
op worden ingezet, zo betoogde ik. 
 

“Voor de SP namelijk belangrijke pun-
ten waar de afgelopen jaren te weinig 
aandacht voor is geweest terwijl er zo-
veel kansen liggen.” 
   

Bijzonder was dat er ditmaal geen 
dichtgespijkerd voorstel voorlag maar 
een heel summier en algemeen gestel-
de notitie. De Raad kreeg zo de gele-
genheid om met wensen en bedenkin-
gen zelf nadere invulling te geven aan 
de begroting in het najaar. 
 

Heerschop: “Een bijzondere kans waar 
weinig mee gedaan werd want de 
meeste fracties bleven in algemeenhe-
den steken, het werd weinig concreet.” 
 

“Wel fijn dat er deze keer over de grote 
lijn kon worden gesproken en het debat 
niet – zoals voorgaande jaren – vlug 

verzandde in bijzaken en het redden 
van initiatieven waarop bezuinigd zou 
gaan worden.” 
   

De behandeling liep desondanks met 
een sisser af. Het leek alsof het College 
van B&W zich geen raad wist met alle 
verkregen informatie en verzoeken. In 
plaats van een gesprek over de te ne-
men koers werd het geheel doorge-
schoven. 
B&W zei namelijk alle inbreng te gaan 
vervatten in een document dat in sep-
tember naar de gemeenteraad gestuurd 
wordt. Daaruit zou dan moeten blijken 
wat B&W kan en wil uitvoeren. 
   

Heerschop: “Bijzonder was dat de coali-
tiepartijen (VVD, CDA, PvdA, VenLo-
kaal) evengoed nog met twaalf moties 
kwamen om zaken tot in detail te rege-
len. Uiteindelijk wer-
den er maar twee 
moties in stemming 
gebracht.” 
“Ik vroeg aan een 
indiener of ze nog wel vertrouwen had 
in haar college als ze zo veel moties 
moest indienen om het beleid bijge-
stuurd te krijgen. Daarop kwam geen 
eenduidig antwoord.” 
  

Heerschop: “In september gaan we in 
de herhaling omdat er dan wel een 
jaarrekening over 2015 is. Dan zijn ook 
de gevolgen duidelijk van bijvoorbeeld 
de plannen op het kazerneterrein.” 

Venlo zegt massaal NEE tegen verdrag EU-Oekraïne 
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SPeerpunten 

Hoe zit het met de beschikbaarheid van wijkagenten? 

Wel kader gegeven maar geen echte kadernota 

Wijkagenten zijn niet de toegezegde 
80% van de werktijd in de wijk be-
schikbaar, zo kwam op 8 juni naar bui-
ten. Voor de SP reden om raadsvragen 
te stellen aan de burgemeester hoe dit 
in Venlo zit. 
  

In 2012 legde de Politie zichzelf de 
norm op dat wijkagenten 80 procent 

van de tijd in hun eigen 
wijk aan het werken 
zijn. Ondanks talloze 
beloftes lukt het niet 
om die norm te halen. 
 

We stelden er de afgelopen jaren al 
vaker vragen over. Steeds werd er ver-
betering toegezegd en kwam er bij-
voorbeeld het spreekuur in de wijk. 
 

Desondanks bleef de politie weinig 
zichtbaar. We vinden het belangrijk dat 
de politie volop zichtbaar aanwezig is 
en een laagdrempelig aanspreekpunt 
kan zijn voor mensen in de wijk. Dat 
wijkagenten in de haarvaten van de 

samenleving zitten en een sleutelpositie 
innemen als het gaat om de verbinding 
tussen de samenleving en de politie.  
  

Op 8 juni kwam het bericht van de 
Centrale Ondernemingsraad van de 
politie dat in met name Zuid- en Oost-
Nederland wijkagenten niet de toege-
zegde 80% van de werktijd in de wijk 
beschikbaar zijn omdat hun tijd opge-
slokt wordt door andere taken. 
Een ongewenste situatie, in onze ogen. 
Omdat die 80% ‘wijktijd’ ook in onze 
politieregio is toegezegd, rijst de vraag 
wat dit bericht voor Venlo betekent? 
 

Zo vragen we de burgemeester hoeveel 
procent van de werktijd de wijkagenten 
kunnen besteden aan de werkzaamhe-
den in de wijken. En of de werkzaam-
heden van de wijkagent niet ten koste 
gaan van de inzet van de noodhulp, 
andere taken/diensten van de politie.  
Hopelijk blijkt uit de antwoorden dat de 
regio Venlo het beter doet. En anders... 

http://www.venlo.sp.nl
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Nadat eind mei bekend werd dat er op het spoor ern-
stige overschrijdingen zijn van de (veiligheids)normen 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, kwam op 1 
juni ineens het bericht dat er afgelopen jaren ook stof-
fen vervoerd zijn die niet meer over het spoortraject 
Eindhoven-Venlo getransporteerd mochten worden. 
We trekken opnieuw aan de bel en eisen maatregelen. 
 
Er blijkt nu, dat naast overschrijding van de 
(veiligheids)normen, er ook stoffen zijn vervoerd 
waarvan in de Wet Basisnet was afgesproken dat die 
niet meer over het traject Eindhoven-Venlo getrans-
porteerd mochten worden. 
 
In maart verscheen een rapport over de risicobeheer-

sing met het spoorvervoer van ge-
vaarlijke stoffen. Hierover stelden 
we toen raadsvragen omdat ook op 
het rangeerterrein in Venlo met 
regelmaat incidenten zijn met het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 

Ook wilde de SP-fractie weten wat B&W nu precies 
heeft gedaan met de aanbevelingen uit ons eigen on-
derzoeksrapport uit 2014 over de situatie rondom het 

spoor in Venlo. Antwoorden daarop laten nog op zich 
wachten. 
 

Op 4 juni was SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling in 
Venlo om onder meer te praten over het gesol 
met het goederenvervoer over het spoor en de 
problematiek van de spoorwegovergang Vier-
paardjes. Ze werden ontvangen en bijgepraat 

door wethouder Jos Teeuwen en gedeputeerde Patrick 
van der Broeck (beiden CDA, verkeer). 
 
De Kamerfractie van de SP wil zich op deze manier ter 
plekke beter laten informeren over de problemen, 
kansen en bedreigingen, en ook dient het ter voorbe-
reiding op een Kamerdebat met de staatssecretaris 
over de spoorperikelen in onder andere Venlo.  
 
Inmiddels hebben meerdere partijen de normenover-
schrijding met gevaarlijke stoffen aangekaart, zowel in 
Venlo als in de Tweede Kamer. Ook vond er een ge-
sprek plaats met staatssecretaris Dijksma (PvdA), die 
een onderzoek instelt naar de overschrijdingen en 
(weer eens) beterschap beloofde.  
 

Best, maar laat onverlet dat we een totaalbeeld willen 
krijgen van de actuele situatie op het spoor om ver-
volgens zelf verbeteringen te kunnen aandragen. 

De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, vormt 
samen met 7 andere burgemeesters de bestuurlijke 
werkgroep modernisering drugsbeleid. Najaar 2015 
verscheen hun rapport ‘Het failliet van het gedogen, 
op weg naar de cannabiswet’ met daarin oplossingen 
voor de problemen die gemeenten ervaren met het 
huidige cannabisbeleid. 
 
Eind mei kon de gemeenteraad zich uitspreken over 
de regulering van het cannabisbeleid, 
haar wensen en bedenkingen over dit 
rapport te geven, en om te melden 
wat de burgemeester dient te stem-
men tijdens de VNG-vergadering, die 
op 8 juni stemde wat te doen met dit rapport. 
 
Op het CDA na (die steeds tegen elke verbetering van 
het gedoogbeleid is) koos de gemeenteraad voor een 
nieuw softdrugsbeleid, voor het reguleren van de hele 
cannabisketen van productie tot verkoop.  
De SP is voorstander van volledige legalisatie maar 
regulering is een eerste stap daartoe. We moeten af 
van het gedogen dat in de praktijk niet werkt en voor 
problemen zorgt.  
 
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Sinds de introductie 

van de wietpas in 2012 ontstonden er grote pro-
blemen, vooral overlast en toegenomen crimi-
naliteit. Zaken die we in Venlo juist vanaf 2002 
met het toenmalige project-Hector hadden uit-

gebannen. De wietpas mislukte en het ingezetenencri-
terium is eenvoudig te omzeilen.” 
“Al langer pleit de SP dat het gedoogbeleid niet werkt. 
Je kunt niet in de wet stellen dat iets strafbaar is maar 
dat vervolgens wel oogluikend toestaan, dat schept 
verkeerde verwachtingen met alle gevolgen van dien.” 
  
Vervoort: “En die gevolgen zien we nog dagelijks met 
de straathandel maar ook bijvoorbeeld gezondheidsri-
sico's en illegale wietplantages in woonwijken die niet 
alleen voor overlast zorgen maar ook regelmatig 
brand veroorzaken.” 
“De politie en justitie hebben hun handen vol om de 

criminaliteit aan te pakken. Speciale projecten daartoe 
werden wegbezuinigd of door verkeerde/naïeve poli-
tieke besluiten de nek omgedraaid. Tijd dus om einde-
lijk eens af te stappen van het gedogen en met conse-
quent beleid te komen.” 
“De SP pleit voor legalisatie van cannabis maar beseft 
ook dat ze daar nu nog geen politieke meerderheid 
voor heeft. Om de wet toch aangepast te krijgen is 
reguleren een stap in de goede richting.” 
  
Vervoort: “In het debat over het rapport voor de VNG 
heb ik nogmaals gezegd dat niet alleen de 
‘voordeur’ (verkoop in coffeeshop) maar ook de 
‘achterdeur’ gereguleerd moet worden. Dit zodat het 
hele circuit uit de illegaliteit gehaald wordt en erop 
gecontroleerd kan worden.” 
 

“Hiermee wordt het duidelijk waar de softdrugs van-
daan komen (uitbannen criminele handel), garanties 
voor de volksgezondheid door controle op samenstel-
ling en kwaliteit en hoeveelheid werkzame stof (THC), 
en kan er ook eerlijker belasting worden geheven over 
de hele productie en handel.” 
 

“Daarnaast worden politie en justitie ontlast en kan er 
daadwerkelijke handhaving plaatsvinden op de dan 
nog illegale keten. Plus aanpak 
van (sociale) onveiligheid, leef-
baarheid en overlast, en is er 
ruimte voor preventie. Ondermij-
ning en het spannende van wiet 
verdwijnt, het wordt normaal en 
daarmee niet stoer om mee te experimenteren.” 
 
Vervoort: “Ik heb burgemeester Scholten nogmaals 
opgeroepen om bij VNG en kabinet te pleiten om ge-
meenten de kans en ruimte te geven om te experi-
menteren zoals met gereguleerde en gecontroleerde 
wietteelt. Maar ook om oog te houden voor het aan-
pakken van overlast die in de wijken ervaren wordt.” 
 

“Ik hoop dat het rapport niet in een stoffige lade ver-
dwijnt want het gedogen is inderdaad failliet, al heel 
lang, er moet iets veranderen. Na het gedogen is op-
nieuw verbieden niet realistisch, eerder naïef, dus dan 
lijkt reguleren het best denkbare alternatief.” 

Normenoverschrijding op het spoor 

Pleidooi voor nieuwe softdrugswet 


