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SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

Akkoord aangenomen, we gaan Venlo besturen!
Woensdagavond 16 mei is het coalitieakkoord tussen EENLokaal, PvdA, SP,
GroenLinks en 50PLUS
aangenomen en de nieuwe lichting wethouders
benoemd. In meerdere
opzichten dus een historische avond, zeker omdat de SP gaat meeregeren.
Na enkele weken van onderhandelen lag
er eind april een concept-akkoord. De
leden gaven er op 8 mei hun goedkeuring aan en op 14 mei werd het coalitieakkoord in een volgepakt stadhuis in het
openbaar gepresenteerd. Vanavond
werd dit akkoord in een extra raadsvergadering unaniem (ter kennisgeving)
door de gemeenteraad aangenomen.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Venlo
krijgt voor de komende vier jaar een
prachtig sociaal, duurzaam en
solide akkoord wat op hoofdlijnen
aangeeft wat de vijf coalitiepartijen, en de wethouders die ze leveren, voor elkaar gaan krijgen.”
“De komende tijd gaan deze wethouders
met de ambtelijke organisatie de wijken
in om met bewoners, ondernemers, verenigingen en andere partners in gesprek
te gaan om te komen tot een gezamenlijke samenlevingsagenda die laat zien
hoe het akkoord uitgevoerd gaat worden. Samen, met de mensen en voor de
mensen. De buurt als schaal voor de

toekomst. We gaan samen Venlo veranderen!”
Tijdens de raadsvergadering werd SPraadslid Alexander Vervoort benoemd
tot wethouder voor sociale zaken,
werkgelegenheid en sport. Hij is
daarmee de eerste wethouder die
de SP mag leveren in Venlo. Het
was daarmee een historisch moment voor de SP in Venlo, naast dat het
ook voor het eerst is dat de SP (na acht
jaren oppositie) gaat deelnemen aan
het gemeentebestuur.
De vrijgekomen plek van Alexander
Vervoort in de SP-raadsfractie werd
ingenomen door Stefan Hugues. Hij
moest eind maart nog afscheid nemen
als lid van de gemeenteraad omdat hij niet rechtstreeks werd
gekozen als één van de vier SPraadsleden en moest zodoende
plaatsnemen op de 'reservebank'.
Stefan mocht op 29 maart de vrijgekomen raadszetel (als eerstvolgende op
de kieslijst) (weer) gaan innemen.
Bekijk het nieuwsbericht op de website
van 1Limburg: "Nieuwe coalitie Venlo
gaat armoede stevig aanpakken": https://www.1limburg.nl/nieuwe-coalitievenlo-gaat-armoede-stevig-aanpakken
met daarin enkele speerpunten en
meer details over de inhoud van het
coalitieakkoord.

Actie tegen hardrijders in Blerickse wijk
Bewoners vinden dat er in de woonwijken even buiten het centrum vaak te
hard gereden wordt.
Ook ouders/ verzorgers van leerlingen op
de basisschool daar
zijn bezorgd over de
verkeersveiligheid. De SP deelt die bezorgdheid en is een petitie gestart om
maatregelen af te dwingen.

gens omwonenden veel te hard gereden. De buurtbewoners wensen dan
ook maatregelen van de gemeente.

SP-bestuurslid Ali-Haydar Çakmak: “Op
12 mei ben ik samen met de inwoners
van de P.C. Hooftstraat, Alberdingk
Thijmstraat en Albert Verweystraat langs de deuren gegaan
om handtekeningen te verzamelen voor verkeersremmende
maatregelen in de straat.”

“Binnenkort worden de petities aangeboden aan de wethouder met daarbij
het dringende verzoek om ook in overleg te gaan met omwonenden en de
basisschool en om verkeersremmende
maatregelen te gaan nemen.”

“Prachtig om te zien hoe betrokken
mensen zijn bij hun buurt en de wil
hebben om problemen aan te pakken.”
In de aangegeven straten wordt vol-

Ali-Haydar
Çakmak:
“Daarvoor haalt de SP
samen met deze omwonenden handtekeningen
op om de oproep kracht
bij te zetten.”

“Om dat kracht bij te zetten willen we
de handtekeningen publiekelijk aanbieden tijdens een openbare bewonersbijeenkomst in de wijk. Met het nieuwe
college van B&W hopen we op een
snelle aanpak van de verkeersoverlast.”
Pagina 1 van 2

editie juni 2018

AGENDA
Fractieoverleg op maandag
25 juni om 19.30 uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo
(stadskantoor, kamer 1.11).
Bestuursoverleg op dinsdag
3 juli om 19.30 uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo
(stadskantoor, 1e verdieping).
Bijeenkomst denktank op
dinsdagen 10 juli en 14 augustus
(o.v.b.), steeds 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.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Fidan Yildirim-Karacaer
06-24 23 70 02
fidanyildirim@live.nl
Coördinator Denktank
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56
kylin@home.nl

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop, 06-40 06 66 13
ton.heerschop@gmail.com
Raadslid, fractiesecretaris
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl
Raadslid, penningmeester
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Raadslid, regiobestuurder
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl

WETHOUDER
Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport
Alexander Vervoort
06-456 11 649, avervoort@sp.nl

Geld-Terug-Regeling verbeterd
In de vergadering van de gemeenteraad werd de nieuwe Geld Terug Regeling besproken. Hiermee kunnen
inwoners met een laag inkomen een vergoeding aanvragen voor gemaakte kosten van
onder meer een ID-kaart voor kinderen, bibliotheek, museum, internet,
zwemmen, contributies. Er ontstond
verwarring en onrust toen eind 2017
de regels ineens aangepast en declaraties teruggestuurd werden, waardoor mensen hun
kosten mogelijk niet meer vergoed zouden krijgen.
Hierover werd op 30 mei bijna raadsbreed een motie
ingediend.
Angelique Weingarten voerde namens de SP het
woord: “Het aanpassen van de geld-terug-regeling is
noodzakelijk om deze regeling duidelijker en
overzichtelijker te maken. Voortaan de bewijsstukken aanleveren voor het hele bedrag dat
uitgekeerd wordt kan alleen maar voordelig uitpakken. Op de nieuwe manier komt er meer zekerheid
dat het geld ook echt ten goede komt aan de mensen
(vooral kinderen!) die het nodig hebben.”
SP-wethouder Alexander Vervoort reageerde namens
het College van B&W: “Het is eigenlijk vreemd dat er
declaraties werden ingediend voor 3 euro en men
toch de hele vergoeding van 100 euro kreeg. Dit
‘gratis geld’ werkte fraude in de hand, kost ons
als gemeenschap enorm veel geld buiten dat het
niet doelmatig en rechtmatig is. Nu ligt er een transparante en controleerbare verordening waarin alle geldterug-regelingen zijn ondergebracht.”
Angelique Weingarten: “Een groot aantal mensen die
in aanmerking komen voor deze regeling zijn veel te
laat op de hoogte gesteld van de nieuwe regels. Ik heb
persoonlijk gezien dat men pas in maart van dit jaar
een brief kreeg over de nieuwe regels die dezelfde
maand al ingingen.”
“Gezinnen die in aanmerking komen voor de regeling
hebben weinig geld om grote bedragen voor te schieten. Een bezoek aan de bioscoop kost met twee kinderen al snel 40 euro. Als men 80 euro per week te besteden heeft, dan is dat bezoek dus al een half week-

Documentaire van Jan Marijnissen

budget. Dan is het belangrijk om de drempel niet te
hoog te maken zodat het mogelijk moeten zijn om vaker
per jaar te declareren.”
De wethouder erkende dat de communicatie (door het
vorige college) beter had gemoeten maar wees ook op
het ontstane miljoenentekort en de haast waarbij er gezocht werd naar bezuinigingen en dat dit ten koste ging
van het zorgvuldig informeren van belanghebbenden.
SP-wethouder Vervoort: “Inmiddels zijn alle
in 2017 ingediende declaraties uitbetaald.
Wat nu rest zijn de declaraties van alleen dit
jaar, 2018.”
“Mensen krijgen de mogelijkheid om twee keer per jaar
een declaratie in te dienen waardoor de werkelijk gemaakte kosten sneller uitgekeerd worden en mensen
hun kosten niet hoeven op te sparen.”
“Verder kreeg iedereen die een declaratie indiende lager
dan 50 euro een brief waarop men gewezen werd op de
mogelijkheid om die declaratie opnieuw in te dienen zodat men het volledige bedrag van tweemaal 50 euro of
ineens 100 euro vergoed kon krijgen. Zo valt er niemand
buiten de boot en is de onrust weggenomen.”
Wel wees wethouder Vervoort erop dat vaker dan tweemaal per jaar declaraties uitkeren en controleren de gemeenschap flink op kosten zou jagen.
Bijvoorbeeld vier keer per jaar declaraties afhandelen kost zo’n 3 ton extra.
“Als gemeenteraad moet je dan afwegen
of die extra kosten opwegen tegen de
baten van nog vaker declareren.”
De motie werd uiteindelijk ingetrokken omdat de gemeenteraad tevreden was met de extra mogelijkheden
en de verkregen antwoorden en toezeggingen van de
wethouder dat hij (juridisch en financieel) gaat uitzoeken
of een verruiming van de regels en wijze van declareren
tegen lagere kosten mogelijk kan zijn.
Inwoners van de gemeente Venlo met een laag inkomen,
tot en met 120% van de bijstandsnorm, kunnen een vergoeding aanvragen voor diverse kosten, de geld-terugregeling. Per gezinslid kan maximaal 100 euro per jaar
worden vergoed. Tweemaal per jaar kan een declaratie
(met betaalbewijzen, bonnetjes) worden ingediend zodat
mensen niet de kosten te hoeven ‘opsparen’.

Vraag aan de lezers van SPeerpunten

Oud-partijleider Jan Marijnissen was 28 mei in het Limburgs Museum in Venlo om te praten over de documentaire "De VS, een kwart eeuw later" die hij maakte over
de staat van de Verenigde Staten van Amerika en wat wij
daarvan in Nederland kunnen leren.

De redactie wil graag een beter inzicht krijgen of deze
nieuwsbrief SPeerpunten nog aansluit bij de informatievoorziening en actueel is in dit digitale tijdperk.
SPeerpunten is bedoeld als nieuwsbrief met de lokale
berichten en activiteiten, als inlegvel bij de Tribune met
daarin het nieuws en andere informatie vanuit de
In oktober 2017 reisden Jan Marijnissen en Geert van (vooral) landelijke SP en de Kamerfracties.
Amstel naar de Verenigde Staten. 25 jaar geleden
legden zij deze reis voor het eerst af. In de jaren Bij het maken van dit inlegvel vraagt de redactie zich wel
tachtig had het neoliberalisme vaste grond onder eens hardop af hoeveel mensen dit lezen. Daarom de
de voeten gekregen in de Verenigde Staten. Jan vraag aan jullie om dit kenbaar te maen Geert gingen daarheen om te zien wat er voor ken. Ook wanneer je andere ideeën of
ons van te leren valt. Ze vergeleken de Verenigde Staten alternatieven hebt voor de nieuwsvan toen met nu, onderzochten hoe Donald Trump in het brief, hoe deze beter in te zetten of
Witte Huis terecht is gekomen en waar het succes van als je van mening bent dat het niets
Bernie Sanders door verklaard kan worden. De reis is (meer) toevoegt en misschien beter gestopt kan worden.
vastgelegd in een indrukwekkende documentaire.
We zijn erg benieuwd naar jullie mening en zullen op
Tijdens drie bijeenkomsten in Venlo, Amersfoort en Gro- basis daarvan een besluit nemen wat de toekomst van
ningen werd de documentaire besproken. Op een later SPeerpunten als inlegvel gaat zijn. Laat van je horen,
moment komt deze documentaire waarschijnlijk ook be- meld je reactie bij Henk Zegers: 06-10154024 (spreek
schikbaar voor het grote publiek op onder meer internet.
desnoods de voicemail in) op per e-mail: venlo@sp.nl.
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