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Kadernota: wat een verschil, binnen een jaar!

editie juni 2019

AGENDA

In mei sprak de gemeenteraad zich uit
over de voorjaarsnota die de kaders
meegeeft voor de begroting van de komende jaren, ofwel waaraan we wel en
geen geld kunnen besteden
in Venlo. Vorig jaar gaven
we aan dat er kansen zijn
voor financieel evenwicht
maar we zijn ingehaald
door het goede nieuws dat het miljoenentekort is weggewerkt en er zelfs een
positief overschot te melden is. Binnen
een jaar van -25 naar +2 miljoen euro
zonder te stevige ingrepen zorgt voor de
nodige verwachtingen.

Eind mei lanceerde onze SP-wethouder
Alexander Vervoort, de Stadspas. Hiermee is een wens van de SP om
de bestaande ondersteunende
maatregelen makkelijker en laagdrempeliger te maken in vervulling gegaan (meer hierover op pagina 2).

Fractieoverleg op maandag
24 juni en 9 en 23 september
om 19.30 uur in de fractiekamer
(stadskantoor, ruimte 1.09).

Ook zijn wij verheugd dat het college
gehoor heeft gegeven aan onze oproep
om het voor volwassenen mogelijk te
maken deel te nemen aan culturele en
sportieve activiteiten middels deze
Stadspas, en het mantelzorgcompliment is niet vergeten.

Bijeenkomst denktank op
dinsdag 9 juli en 13 augustus
(o.v.b.) om 20.00 uur in Boulevard Hazenkamp te Blerick.

Fractievoorzitter Angelique Weingarten
vertelt: De SP is blij met de resultaten die bereikt zijn in 2018 en
waar het huidige en ook mede het
vorige college verantwoordelijk
voor is. Nu is het zaak om deze strakke
begrotingsdiscipline vast te houden zodat we weer spek op de ribben krijgen
en kunnen investeren.

Werk
Werk met een fatsoenlijk loon is een
goede remedie tegen armoede. Ondanks dat er veel mensen weer aan het
werk zijn geholpen, staan er nog teveel
aan de kant. De SP blijft strijden tegen
loondumping en uitbuiting van arbeidsmigranten.

Meer vertrouwen in dienstverlening
Dit vertrouwen zou ook richting inwoners moeten gelden, zij kennen tenslotte hun eigen leefomgeving het beste.
Vertrouwen bij aanvragen van mensen
die jaarlijks terugkomen, is ook belangrijk. Neem het voorbeeld leerlingenvervoer, jaarlijks moet er opnieuw een
aanvraag gedaan worden. Zonder uitzondering. Dit kost tijd en geld vanuit
de gemeentelijke organisatie maar roept
ook frustraties op bij ouders.
Hoe mooi zou het
zijn als een ambtenaar even een telefoontje zou plegen,
vragen: hoe gaat
het? Is de hulp toereikend? Hiermee
staat de mens meer centraal en levert
dit ook nog een kostenbesparing op.
Armoede en schulden
In december 2018 nam de raad het beleidsplan ‘integrale aanpak actief uit
armoede en schulden’ aan. Wij zijn hier
gelukkig mee maar ook benieuwd naar
de evaluatie eind dit jaar.
Veel jongeren kampen met schulden.
Het is bijna onmogelijk om hieruit te
geraken en het belemmert de jongeren
aan hun toekomst te werken. Een proactieve aanpak waarin aan schulden
gewerkt wordt maar ook door intensieve
begeleiding een toekomstperspectief te
krijgen.
Samen met de PvdA is de SP aan de
slag met een initiatiefvoorstel, jongeren
uit de schulden.

Subsidies
Dat het nieuwe subsidiebeleid er nog
niet ligt is een teleurstelling. De SP
vindt de 2,5% verlaging niet ideaal, de
kaasschaaf is dat nooit en
het zorgt voor onrust. We
vroegen het college om
richting de begroting te
bekijken wat hierin mogelijk is om dit
op een andere manier op te vangen.
Visie
De SP toonde tijdens het debat ruim
een meter aan rapporten en visies. En
dat was nog maar een kleine greep uit
het totale aanbod aan papier...
Het geblèr uit de oppositie (VVD, CDA,
PVV, D66) over zogenaamde ontbrekende visie lijkt vooral een masker voor
een gebrek aan eigen argumenten en
werkelijke kritiek op het ingezette beleid, dat ook breekt met het vorige
VVD/CDA-beleid.
Oppositie
De huidige (rechtse) oppositie had tijdens de vergadering een boel voorstellen ingediend, waarvan een groot deel
een meerderheid had kunnen halen.
Maar ze sloegen handreikingen af en stemden ongefundeerd tegen elk ander voorstel waardoor de
oppositie de sympathie verloor en zelf
aan het kortste eind trok.
Opnieuw een gemiste kans, hopelijk
gaat dat nog verbeteren want om Venlo
werkelijk samen te veranderen is ook
brede steun beter.
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Bestuursoverleg: dinsdagen
9 juli en 13 augustus om 19.00
uur in Boulevard Hazenkamp,
Albert Verweystraat 6 in Blerick.

Overleg SP-afdelingen in de
regio op maandag 17 juni om
20.00 uur te Venlo.
Partijraad op zaterdag 22
juni in partijkantoor ’De Moed’,
Snouckaertlaan 70 Amersfoort.

Ombudstaak SP
hulpdienstspvenlo@protonmail.com

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen, 06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Denktank
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl

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

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

Doe mee aan Roze Zaterdag: Voor steun en respect, tegen de haat
Op zaterdag 29 juni wordt de Roze Zaterdag in Venlo
en het Duitse Krefeld gehouden. We roepen iedereen
op om dit feest mee te maken
en te laten zien dat iedereen er
mag zijn en zijn wie die wil zijn.
Want de emancipatie van le’s, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen
(LHBTI) is voor de SP onlosmakelijk verbonden met het bouwen aan een solidaire en
rechtvaardige samenleving.
De Roze Zaterdag is elk jaar weer een grote happening. De SP is elk jaar aanwezig daar waar dat jaar de
Roze Zaterdag wordt gehouden. Naast 'Rood voor
Roze' (een landelijk SP-netwerk dat zich inzet voor de
LHBTI-gemeenschap) zal ook de SP-afdeling Venlo op
29 juni in Venlo present zijn met onder meer een eigen kraam.
Onze wethouder mag voorop lopen tijdens de
‘Regenboogparade’; een optocht door het centrum van
Venlo waarbij deelnemers laten zien dat ze de Roze
Zaterdag een warm hart toedragen.
Roze in de SP
De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Voor een Nederland waarin plek
is voor iedereen: hetero en homo, man en vrouw en

alles daar tussenin, waar je ook vandaan komt.
Seksuele diversiteit wordt nog lang niet volledig geaccepteerd. Uitsluiting, discriminatie, fysiek en verbaal geweld
– het komt nog steeds voor. Sommige LHBTI’s ervaren
dat zelfs steeds vaker. Dat mogen we niet op zijn beloop
laten.
Daarom heeft de SP ook in 2017 weer het landelijke roze
stembusakkoord ondertekend. En in 2018 deden we in
vele gemeenten mee met het regenboog-stembusakkoord. Zo ook in Venlo (net als in 2014).
Wij kiezen voor een samenleving waarin we vieren dat we
verschillend zijn. Je afkomst,
geslacht en seksuele oriëntatie
maken je tot wie je bent. En
daar is alle ruimte voor. In
Nederland en in de SP.
Ben jij rood én roze?
Als jij je samen met ons wilt inzetten voor een sociale en
tolerante samenleving, sluit je dan bij ons aan. Samen
kiezen wij voor gelijke kansen voor iedereen. Meld je aan
via roze@sp.nl
Meer informatie over de Roze Zaterdag Venlo is hier te
vinden: http://www.rozezaterdag2019.eu/

Terugblik op ledenvergadering

SP blij met komst StadspasVenlo

Dinsdagavond 11 juni gingen de leden met elkaar in
gesprek over de afgelopen verkiezingen en de ontstane situatie. Wat ging er goed? Wat ging
er niet goed? Wat zijn de gevolgen?
Wat moet er anders? Hoe nu verder?
Daarnaast kwamen ook andere
(actuele) onderwerpen aan bod.

De gemeente wil bevorderen dat ook minima meedoen in
de Venlose samenleving. Met de nieuwe StadspasVenlo
kunnen zij op een simpele en laagdrempelige manier
deelnemen aan sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten. Ook het mantelzorgcompliment wordt voortaan via
de StadspasVenlo georganiseerd.
De pas bevat voor mantelzorgers
een tegoed van 75 euro en voor minima een tegoed van 100 euro, dat
verzilverd kan worden bij aangesloten organisaties en verenigingen.

De verloren twee verkiezingen waren uiteraard het
gesprek van de avond. Ook de wijze waarop de
campagne gevoerd werd.
Zo ook het bericht dat Ron Meyer zich verantwoordelijk voelt voor de verkiezingsnederlaag
en zich op het congres in het najaar niet herverkiesbaar zal stellen als partijvoorzitter.
Vanuit het partijbestuur was onze regiovertegenwoordiger Stefan Hugues aanwezig om vragen te beantwoorden. Hij neemt de reacties mee naar het partijbestuur, evenzo zullen de opmerkingen vanuit Venlo tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de partijraad
worden gedeeld.
Daarnaast werden tijdens de ledenavond ook enkele
lokale bestuurlijke zaken met de leden besproken.
Verder hebben bestuur, raadsfractie en onze wethouder verteld waar ze de afgelopen maanden mee bezig
zijn en wat de ontwikkelingen zijn in Venlo.
Ook het pensioenakkoord tussen FNV en de
minister, en het referendum dat de vakbond
daarvoor uitschreef, werd uitvoerig besproken. Het thema houdt de leden flink bezig...
De leden hadden deze avond op tal van onderwerpen
veel vragen, opmerkingen en kritische inbreng. Dat
wordt zeer gewaardeerd, daar kunnen we van leren en
worden we als SP alleen maar beter van. Het was ook
daarmee een stevig maar goed ledenberaad.

SP-wethouder Alexander Vervoort: “Het aantal regelingen
op de pas kan in de toekomst verder worden uitgebreid.
Zoals de afvalpas, vervoer en wat nog meer mogelijk is.
Doordat de pas meerdere regelingen gaat combineren is
deze minder stigmatiserend, het verlaagt de drempel om
de pas aan te vragen en te gebruiken.”
“Daarnaast is de pas veel gebruiksvriendelijker. We hopen dan ook dat deze pas voor veel minima en mantelzorgers in Venlo een welkom steuntje in de rug is.”
De pas vervangt per 1-1-2020 de Geld-Terug-Regeling
die voor veel rompslomp en hoge kosten zorgde. Het grote voordeel van de nieuwe pas is dat gebruikers geen
geld meer hoeven voor te schieten. Dat leidde bij minima
vaak tot problemen. Ook het achteraf declareren en controleren van gemaakte kosten is dan verleden tijd.
Omdat de pas alleen binnen de gemeente gebruikt kan
worden, kan (gratis) deelname voor lokale ondernemers
een vergroting van hun omzet en klantenbestand betekenen. Bij welke aanbieders men precies terecht kan, wordt
later dit jaar bekendgemaakt via een aparte website.
De SP is erg tevreden met deze pas, die een verdere verbetering van het armoedebeleid zal worden. Tevens is
hiermee ook weer een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma ingevuld.
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