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Miljoenentekort en crisis, hoe nu verder?
De SP is de politiek ingegaan om zaken
voor mensen te verbeteren. Nooit om
mensen weg te sturen. Maar woensdagavond 24 mei kon het niet anders.
Een krachtig politiek signaal was nodig.
Anders was het vertrouwen van de
mensen in Venlo helemaal onderuit gegaan.
Het resultaat van al het geblunder was
een politiek bloedbad. De PvdA stapt uit
de coalitie en twee wethouders stapten
op. Unieke avond in de politieke geschiedenis van Venlo, maar ook een
onvermijdelijke. De vraag blijft hoe nu
verder te gaan, wat is de oplossing?

Vice-fractievoorzitter Alexander Vervoort reageert: Beduusd, verbaasd,
verbijsterd, boos, verdrietig, teleurgesteld? Het was een heftige avond
vol emoties en wentelingen die
enkel verliezers kende. Een politiek hete avond zoals Venlo
zelden meegemaakt heeft. Het debacle
met het miljoenentekort op het sociaal
domein (vooral de jeugdzorg) kostte de
wethouders zorg (PvdA) en financiën
(VVD) de kop. Zij voelden zich verantwoordelijk en namen wel de verantwoording en zijn afgetreden.
De andere wethouder (CDA), die ook in
de hoek zat waar de klappen vielen,
bleef zitten, het schaamrood op de kaken. Ik zou me ook flink schamen en
minimaal diep door het stof zijn gegaan. Maar nee.
De andere drie wethouders (VVD, CDA,
VenLokaal) bleven net zo zitten. Ofschoon je je kan afvragen of hen - als
'collegiaal bestuur' - niet net zo de crisis is aan te rekenen?
De PvdA trok zich terug uit de coalitie.
Een stap omdat ze geen wethouder
meer hadden. Lever dan een nieuwe,
die en passant die ontstane problemen
gaat aanpakken, zou je zeggen. Maar ik
denk dat de PvdA wel klaar was met
deze coalitie.
Plus, een exit nu is mogelijk electoraal
een slimme zet, met de verkiezingen in
zicht om hun boegbeeld opnieuw naar
voren te kunnen schuiven zonder al te

veel gezichtsverlies. Kom daar maar
mee weg, na eerst een miljoenentekort
niet te verantwoorden in de Raad...
Het debat die 24e mei werd een politiek
bloedbad en chaos en opperste crisis is
het gevolg. Sinds 1945 viel er geen
college en stapte er geen wethouder
op. Deze coalitie struikelde al eens,
hobbelde van crisis naar crisis en eind
vorig jaar stapte al wethouder Henk
Brauer (VenLokaal, parkeren) op, en
vanavond nog twee plus het uittreden
van een coalitiefractie. Dan is er echt
wel duchtig wat aan de hand. Dit zal
nog enige tijd nadreunen in Venlo…
Vraag vooral nu is hoe verder en hoe
de puinhoop op te lossen. Daar is nog
geen antwoord op. Moedig en respectvol dat er wethouders durfden
op
te
stappen
maar ze legden
geen verantwoording af, vragen
blijven onbeantwoord en daarmee zijn
de problemen niet de wereld uit. Niet
zolang de onderliggende oorzaak schade kan blijven berokkenen.
Hoe wordt het kennelijk falende indicatie- en controlesysteem aangepakt?
Hoe wordt het financiële tekort weggewerkt? Hoe wordt structureel een werkende oplossing voor de ontstane problemen bedacht zonder de zorg of andere zaken schade toe te brengen? Hoe
wordt het vertrouwen hersteld? Hoe
krijgen we de organisatie weer op gang
en in touw? Hoe, dat is het kernwoord.
Hoe nu verder?
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AGENDA
Fractieoverleg op maandag
26 juni en 11 en 25 september
om 19.30 uur in de fractiekamer,
Hanzeplaats 1 te Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdag 4 juli en 1 augustus om
19.30 uur in de fractiekamer,
Hanzeplaats 1 te Venlo.
Kerngroep op dinsdagen 11
juli en 8 augustus (o.v.b.), 20.00
uur in Boulevard Hazekamp,
Albert Verweystraat 6 Blerick.
Discussiesessies over het
verkiezingsprogramma op 3, 6,
17, 20, 24, 27 juli. Steeds 19:30
uur in Boulevard Hazekamp,
Albert Verweystraat 6 Blerick.
Partijraad op zaterdag 24 juli
en 23 september in Amersfoort.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

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
Dat is waar de gemeenteraad maar zeker het college over moeten nadenken.
Eerst zelf eens goed in de spiegel kijken en je eigen handelen reflecteren
kan helend werken.
Komende tijd zal de dikke rook van de
puinhoop optrekken maar net zoals een
sluier boven het stadskantoor blijven
hangen. Wie heeft de (politieke) oplossing in pacht?
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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

Motie instellen operationeel beheer grondwaterstand
Al jaren hebben in vooral de binnenstad woningen en
bedrijven te stellen met overlast door een te hoog
grondwaterpeil waardoor kelders blijven vollopen. In
januari stelden we er nog vragen over maar uit de
antwoorden kwam er geen oorzaak voor de problematiek en dus ook geen oplossing. Eind mei kwamen o.a.
VVD en SP daarop met een motie voor de beheersing
van de grondwaterproblematiek.
Het is een slepende zaak want in de afgelopen jaren
hebben diverse nieuwbouwprojecten mogelijk de stroming van het grondwater zo verstoord dat onder meer
kelders steeds overlast hebben van het grondwater.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De gemeente stelt
dat die relatie niet blijkt uit
haar metingen. Bewoners
maken zich zorgen wat al dit
water met de panden doet,
worden krankjorum van het steeds maar wegpompen
van het grondwater uit de kelders en voelen zich niet
serieus genomen door de gemeente die elke kritiek
wegwuift.”
Ton Heerschop: “B&W meldde ook dat de gemeenten
niet hoeven te zorgen dat kelders gevrijwaard blijven
van grondwateroverlast. Op zich klopt dit maar de
Waterwet stelt dat gemeenten moeten zorgdragen
voor het treffen van maatregelen om gevolgen van de
grondwaterstand te voorkomen of te beperken. Deze
zorgplicht moet leidend zijn in deze problematiek.”
“Want nadat er in 2012 andere pompen werden geïnstalleerd bij de Maasboulevard is het weliswaar een
tijd goed gegaan, maar nu zijn er weer klachten. De

antwoorden van B&W op de SP-vragen maakt duidelijk
dat wel continu wordt gemeten, maar dat de schommelingen in de grondwaterstand heel hoog zijn, tot 1
meter. Dat verklaart wellicht de natte kelders.”
Ton Heerschop: “Het wordt tijd dat de klachten worden verholpen. De zorgplicht van de gemeente moet
worden waargemaakt. Daarom dat VVD en SP, gesteund door CDA, VenLokaal en D66, een motie indienden om zaken nu eens goed aan te pakken.”
De motie roept op maatregelen te nemen zoals meer
metingen en onderzoek, en vraagt voor een eigentijds
professioneel grondwaterbeheer. Dit zou moeten gelden voor de hele
gemeente, er zijn
immers ook in
andere delen van
de
gemeente
grondwaterperikelen als gevolg van veelal ondergrondse bouwwerken.
Wethouder Aldewereld (VenLokaal) zei in zijn reactie
te komen met een “zeer uitgebreide informatiebrief”
om zodoende “niet alleen op te sommen wat er nu
gedaan wordt en wat er allemaal meespeelt maar ook
als het gaat om het vertrouwen terug te krijgen”.
Daarop stelde de SP het scherper en eiste dat die brief
er binnen een half jaar komt en dat alle in de motie
opgenomen punten daarin opgenomen worden. Ook
dat zegde de wethouder toe.
Daarop konden de indieners de motie intrekken. Heerschop: “Het wachten nu is op die brief die hopelijk
gaat leiden tot een oplossing voor de problemen met
het grondwater.”

Dwingen tot fatsoenlijke antwoorden

Vragen over omleidingen in Tegelen

De gemeente Venlo peilt in haar enquête het stemgedrag
en vraagt zelfs of men overweegt PVV te stemmen. Daar
moet de gemeente zich helemaal niet mee bemoeien. Op
24 mei stuurden VVD, CDA, D66 en SP
samen raadsvragen naar B&W, die binnen een week al werden beantwoord
maar wel erg beperkt en zelfs ontkennend. Daarom stelden SP en CDA op 6
juni opnieuw vragen. Hopelijk worden die wel serieus en
inhoudelijk beantwoord!

In het weekend van 6 mei vonden er wegwerkzaamheden plaats aan de A73/A74 ter hoogte van afrit 16
(‘Venlo-Zuid’). Dit leidde tot behoorlijke filevorming ten gevolge
van de afsluiting van dat stuk snelweg. Tegelijkertijd was er in Tegelen kermis en werd de weekmarkt
verplaatst waardoor twee doorgaande wegen in Tegelen afgesloten waren.

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “B&W verwijst in haar
reactie naar onderzoekstechnische redenen waarom ze
de PVV noemt in het onderzoek. En dat dit onderzoek is
uitgevoerd op initiatief van een ambtelijke afdeling. Moeten we hieruit concluderen dat B&W er niets van wist?
Dat mag ik toch hopen van niet.”
“Het gemeentebestuur ontkent in haar reactie verder dat specifiek het stemgedrag
op de PVV onderzocht wordt. Toch staat
een vraag daarover wel zo specifiek opgeschreven. Het wordt er zo niet duidelijker
op. Waarom reageert het College van B&W
zo beknopt en wegkijkend?”
Ton Heerschop: “Met verbazing lazen we dan ook de
summiere beantwoording (op 1 juni) van de eerdere
raadsvragen. Voor de fracties van CDA en SP reden tot
het stellen van aanvullende vragen waarbij we B&W verzocht hebben om deze wél te voorzien van een serieuze
en inhoudelijke beantwoording.”

Dit zorgde voor veel verkeersoverlast die ook merkbaar
was in de wijk Op de Heide omdat verkeer naar Duitsland via die wijk werd omgeleid. De SP wil graag weten
of een volgend verkeersinfarct te voorkomen is en welke
maatregelen daarvoor nodig zijn, en vroeg het gemeentebestuur om duidelijkheid.
Fractievoorzitter Ton Heerschop over het waarom van
de vragen: “Ook de komende tijd is er wegonderhoud op
de A73, op het Glazenapplein is het werk vertraagd
waardoor de ontsluiting van die wijk enkel via omleidingen kan plaatsvinden. Een mogelijk nieuw verkeersinfarct in en rondom Tegelen ligt daarmee op de loer.”
Heerschop: “In de wijk Op de heide is overlast ervaren
omdat de Kaldenkerkerweg als alternatief is gebruikt
voor verkeer naar Duitsland. Komt bij dat dus al tijden
de Glazenapstraat in Tegelen afgesloten is. Kortom; het
was 6 mei ‘vragen’ om een verkeersinfarct in en om Tegelen. Via raadsvragen wil ik van het gemeentebestuur
weten of een herhaling van de overlast voorkomen kan
worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.”
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