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AGENDA 

 

 Vanwege het Coronavirus 
zijn veel bijeenkomsten afgelast, 
verplaatst naar een latere datum 
of vinden digitaal plaats. Dit 
geldt ook voor onze fractieover-
leggen en scholingen. Mocht de 
situatie dat weer toelaten dan 
worden spoedig nieuwe bijeen-
komsten bekend gemaakt. 

 Bestuursoverleg onder op de 
dinsdag 14 juli en 11 augustus 
van 19.00 tot 20.00 uur in Bou-
levard Hazenkamp, Albert Ver-
weystraat 6 in Blerick.  

 Bijeenkomst denktank op 
dinsdag 14 juli en 11 augustus 
om 20.00 uur in een zaaltje in 
Boulevard Hazenkamp te Blerick.  

Venlo komt met een nieuw subsidiebe-
leid. Dit college hakt na jaren vooruit-
schuiven eindelijk deze knoop door. 
Nieuwe regels kunnen ook betekenen 
dat de ene vereniging meer geld krijgt 
en andere misschien minder.  

 
SP-raadslid Stefan Hugues: “De 
SP is blij met de uitgangspunten, 
transparantie en eerlijke verde-
ling. Subsidie is ter ondersteu-

ning, het is gemeenschapsgeld en daar-
mee moeten we zorgvuldig omgaan.” 
 
“Zero-based en aan de voorzijde duide-
lijkheid waar men aan toe is, steunen 
wij. Wel moeten we ervoor waken dat 
datgene wat ons dierbaar is weten te 
behouden en niet de nek omdraaien.” 
  
Daarnaast riep de SP op te zorgen voor 

een ‘zachte landing’, zonder afbreuk te 
doen aan de gestelde uitgangspunten, 
voorkomen dat verenigingen door het 
ijs zakken en het beleid bijstellen als 
dat noodzakelijk blijkt. 
  
De coalitiepartijen EENLokaal, PvdA, 
SP, GroenLinks, 50PLUS komen hier-

voor met een nood-
fonds van 8 ton voor 
cultuur- en sportver-
enigingen en voor 

wijkaccommodaties die in problemen 
raken door ofwel de coronacrisis of het 
nieuwe subsidiebeleid. 
 
Tevens kan deze stroppenpot worden 
ingezet als overbrugging en vangnet 
om de mogelijke gevolgen van de aan 
te passen subsidiesystematiek op te 
kunnen vangen. 
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SPeerpunten 

Subsidiebeleid: Noodpotje van 8 ton voor verenigingen 

In mei sprak de gemeenteraad zich uit 
over de voorjaarsnota, de financiële 
doorkijk als voorbereiding op de begro-
ting in het najaar. Ofwel de kaders mee-
geven waarvoor we wel en geen geld 
uitgeven en welke wensen er zijn of 
welke zaken aandacht nodig hebben. 
Met een plus van dik 6 miljoen euro was 
het wel een stuk makkelijker praten.  

 
SP-fractievoorzitter Angelique 
Weingarten vertelt: We vroegen 
om extra aandacht voor mensen 
die nu door deze crisis in de pro-

blemen komen of al zijn. De SP gaf aan 
dat het verlagen van de drempel voor 
de minimaregelingen en ook expliciet de 
kwijtscheldingsregeling voor gemeente-
lijke belastingen een verlichting zou 
kunnen zijn.  
 
“Ik wilde ook weten hoe we omgaan 
met een mogelijke forse toename van 
zorgvragen van mensen die nu zorg mij-
den? Denk dan niet alleen aan WMO 
maar ook jeugdzorg, beschermd wonen, 
huiselijk geweld, schuldhulp enzovoorts. 
Denk ook aan de pro-
blematiek rondom ver-
warde personen. Daar-
voor vroegen we al va-
ker aandacht. Een sluitende ketenaan-
pak is in onze optiek noodzakelijk.” 
“Heeft Venlo  op de korrel welke impact 
de post-coronatijd kan gaan hebben 
wanneer er ineens heel veel hulpvragen 
komen?”  
 
B&W zei dit scherp in de gaten te gaan 
houden en waar nodig op in te spelen. 

“De gevolgen van de coronacrisis kan 
niemand goed inschatten. Hoe zorgen 
we dat mensen die nu noodgedwongen 
aan de kant staan weer vlug nieuw per-
spectief krijgen op werk of scholing, en 
ook hulp bij schulden en armoede?” 
In september komt B&W met een apar-
te impactanalyse die ook op die vragen 
antwoord moet geven en voorstelt wel-
ke aanpak nodig is.  
 
“Wij hebben ook aandacht gevraagd 
voor de financiële situatie van onder 
meer de Bibliotheek. Met de lockdown 
en het thuisonderwijs maar ook het 
hoge percentage laag-
geletterdheid is het voor 
de SP van belang dat de 
Bieb geld heeft om hier 
inzet op te kunnen blijven plegen.” 
 
Ook andere partijen deelden onze zor-
gen. Samen met hen (op initiatief van 
GroenLinks) kregen we een motie una-
niem aangenomen voor een reparatie-
plan (vanwege de jarenlange bezuini-
gingen) en om het budget stapsgewijs 
te verruimen naar het landelijk gemid-
delde niveau. 
 
De prima kadernota werd aangenomen 
(CDA, VVD, D66 en PVV stemden te-
gen), de SP had genoeg vertrouwen om 
ermee in te kunnen stemmen. 
 
Venlo kan met “hervonden bravou-
re” (aldus de krant) vooruit en toewer-
ken naar de begroting met daarin de 
zaken waarin de gemeente de komende 
jaren gaat investeren. 

Wensen bij kadernota, potje om klappen op te vangen 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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Eind mei werd besloten over het evenementenbeleid 
en de cultuurvisie. De SP zei dat er nu kansen gepakt 
moeten worden, het beleid vooral levendig te houden 
en subsidieafspraken te maken voor meerdere jaren 
om zo duidelijkheid te geven aan de instellingen, vrij-
willigers en verenigingen. Dat geeft ook rust en toe-
komstperspectief, dat de kwaliteit ten goede komt. 
 

De SP wenst geen ‘in beton gegoten’ 
cultuurbeleid maar een dynamische 
cultuurvisie. De culturele sector is 
een vliegwiel voor sectoren als on-

derwijs, zorg, welzijn, leefbaarheid, toerisme en eco-
nomie. Juist in deze crisistijd wordt dit erg duidelijk. 
  
SP-raadslid Stefan Hugues: “Wij waarderen het cultu-
rele veld en zijn trots op het Venloos vermogen een 
groot cultureel aanbod te leveren van hoge kwaliteit, 
ondanks de jaarlijkse bezuinigingsrondes. Het vergelij-
kingsonderzoek met soortgelijke culturele instellingen 
in de regio laat die hoge kwaliteit zijn maar dat de fi-
nanciële bodem echt wel bereikt is. Verdere bezuini-
gingen zijn daarom ongewenst.” 
 
“Cultuurmakers moeten niet bezig zijn met jaarlijks 
inspreken tijdens de begrotingsbehandeling maar cre-
atief aan de slag met mooie dingen, wat ons trotse 
Venlonaren maakt.”  
 
“Over evenementen was de SP duidelijk: Behoud het 
goede, stimuleer en bied een podium voor nieuwe ont-
wikkelingen. Verbinding en synergie biedt kansen voor 
de toekomst. Pak die met beide handen aan.” 

Op initiatief van de SP nam de gemeenteraad eind mei 
een motie aan waarin de gemeente Venlo met de woning-
corporaties onderzoekt welke effecten de verhuurdershef-
fing op (sociale) woningbouw en ontwikkelingen voor on-
ze gemeente heeft.  
 
Stefan Hugues: “Woningcorporaties betalen tonnen euro’s 

aan verhuurdersheffing. Geld dat rechtstreeks naar 
de staatskas vloeit. Men had daarmee honderden 
woningen duurzaam kunnen maken of nieuwe wo-
ningen kunnen bouwen.” 

“Want woningcorporaties hebben door de heffing minder 
geld in kas en kunnen minder investeren in nieuwbouw. 
Dat terwijl er juist veel behoefte is aan extra woningen.” 
Uit onderzoek blijkt zelfs dat er twee keer zoveel wonin-
gen gebouwd hadden kunnen worden zonder de heffing.  
 
“De verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties 
moet verdwijnen. De gemeente kan de heffing niet zelf 
afschaffen, dat is aan het kabinet. Maar willen we dat de 
druk richting Den Haag goed opge-
voerd wordt dan dienen we eerst in-
zichtelijk te krijgen welk (negatief) 
effect de verhuurdersheffing daad-
werkelijk heeft voor woningbouwcor-
poraties en onze regio. De gemeenteraad van Venlo heeft 
daarover onze motie unaniem aangenomen.” 
 
Wethouder Boom (wonen) zei dat het college welwillend 
staat tegenover de oproep en er actief in gaat handelen. 
Stefan Hugues: “We zijn benieuwd naar de uitkomst van 
het onderzoek zodat de volgende stap richting afschaffing 
van de verhuurdersheffing ingezet kan worden.” 

Pak kansen met de nieuwe kunst- en 
cultuurvisie en evenementenbeleid 

Op 28 mei besprak de gemeenteraad de financiën van de 
sociale werkvoorziening WAA. Die is al enkele jaren goed. 
Toch kregen we signalen dat medewerkers zich niet ge-
hoord voelen binnen dit sw-bedrijf.  
 
“We zien ook dat 5% van de WAA’ers  nog niet op een 
passende werkplek geplaatst is.”, zegt SP-raadslid Angeli-

que Weingarten. “Het zal niet gemak-
kelijk zijn om werkgevers te vinden, 
zeker nu in de crisis, dat realiseren wij 
ons maar de onrust van de jarenlange 

veranderingen zal niet ten goede komen van de mensen 
die nog geen passende plek gevonden hebben.” 
 
De SP is in gesprek geweest met de directie van de WAA, 
hier gaf men aan “dat men oog heeft voor alle medewer-
kers en dat er contact is tussen medewerkers en hun 
teamleiders”. Uiteraard heeft de SP ook gesprekken ge-
voerd met een aantal medewerkers. Zij geven aan dat er 
geen tot weinig contact is. Dit is tegenstrijdig. 
 
Onze wethouder Alexander Vervoort (sociale zaken en 
werkgelegenheid) zei dat teamleiders elke week of vaker 
contact hebben met hun medewerkers: “Men vindt het 
juist fijn dat ze gebeld worden, hoe het met ze gaat. Als 
er mensen zijn die zich niet gehoord voelen, laat ze zich 
dan alsjeblieft kenbaar maken. Ook als er mensen zijn die 
misschien schromen om bepaalde vragen te stellen.”  
 
De SP gaat de WAA’ers met wie we spraken opnieuw be-
naderen. Als er signalen blijven dat er iets niet goed gaat, 
dan gaan we opnieuw met de directie om tafel. 

Weer succesvolle ‘corona’ hoorzitting 
Op 2 juni organiseerde de SP de tweede hoorzitting in 
het kader van de coronacrisis. Ditmaal waren horeca-
ondernemers uitgenodigd, van kastelein tot hotelier. 
  

Opnieuw werd duidelijk hoeveel 
creativiteit in de Venlose samenle-
ving zit, maar ook de zorg voor 
elkaar. Voor een toeristenstad 
moet Venlo wel aan de bak. Bij-

voorbeeld de toiletvoorzieningen in en om winkelge-
bieden, maar ook bij de stations zal beter moeten. Een 
punt wat door de gemeente in samenwerking met win-
kels en horeca actief opgepakt zou kunnen worden.  
 
De terugval van de zakelijke markt raakt met name de 
hotelbranche zwaar. Echter realistisch als men is stelt 
men dat dan de toeristische markt benaderd moet 
worden. Beeldbellen zal nu eenmaal een deel van de 
zakelijke reizen gaan vervangen.  
 
Horecaondernemers merken ook dat de verschillen 
met Duitse maatregelen soms vreemde discussies op-
leveren met Duitse klanten. Slimmer en praktischer 
met de regels omgaan zou al veel schelen.  
 

En hard optreden tegen overtreders: “Moeten straks 
de horecazaken die hun best hebben gedaan sluiten 
en kunnen diegenen die een loopje met de regels ne-
men doorgaan? Daarnaast is het laatste wat ik wil een 
tweede lockdown”, aldus een ondernemer. 
 

De raadsleden kunnen aan de bak met de verkregen 
informatie. De volgende (derde) hoorzitting is 16 juni 
wanneer de detailhandel gehoord zal worden. 

Aangenomen motie SP is ‘n goede stap 
naar afschaffen verhuurdersheffing 

Prima cijfers WAA maar verlies de 
noden van het personeel niet uit het oog 


