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SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

Debat Villa Flora geflopt
Eind juni besprak de gemeenteraad het
kritische onderzoeksrapport van de Rekenkamer over de Villa Flora. Opnieuw
kreeg B&W een veeg om de oren. Maar
op het eind van het debat ging men
snel weer over tot de orde van de dag.
Welke les is nu geleerd?

Hugues: “Waren we maar tijdig, volledig en correct geïnformeerd, hadden
we maar de juiste vragen gesteld en
zagen we er maar op toe dat deze ook
beantwoord werden.”
“Hoe kan een gemeenteraad nu vragen
formuleren? Aan hand van welke informatie, die ontbrak immers. Hoe kan de
raad dan controleren en/of sturen?”

SP-raadslid Stefan Hugues voerde het
woord tijdens het raadsdebat:
“Volgens de gemeente zouden
we het geld voor de bouw, ruim
20 miljoen euro, dubbel en
dwars terug verdienen. Pas toen een
potentiële grote huurder (Fooddrome)
ineens afhaakte kwam aan het licht dat
de positieve berichten veel te rooskleurig waren; het gebouw is slecht verhuurbaar, grote delen staan leeg, verkoop is niet in zicht, duurzaam werd
het evenmin.”

“Een tekort aan controleerbare en beheersbare meetpunten en het volledig
voorbijgaan aan ‘t belangrijkste risico,
leegsta nd en het b ijpassend e
‘planningsoptimisme’, getuigt van een
fikse dosis naïviteit.
Tenminste, dat zou
men zo kunnen
stellen doch daar
gelooft de SP niet
in; van naïviteit kan hier geen sprake
zijn maar enkel van bewust handelen.”,
zei Hugues in het raadsdebat.

Daarop deed de Rekenkamer onderzoek naar de gang van zaken. Het rapport is ontluisterend; informatie kwam
vaak te laat en was onvolledig. Zo ook
over bijvoorbeeld de exploitatietekorten
die te laat bekend werden gemaakt.
We moeten nu rekening houden met
een verlies van 1,4 miljoen euro in
2021. Een tekort dat gedragen moet
worden door de aandeelhoudende gemeenten Venlo, Horst aan de Maas,
Gennep, Venray en Peel en Maas; de
inwoners mogen dus het verlies ophoesten, net als bij de Floriade...

Wethouder Satijn (VVD) zei daarop:
"Dit had allemaal veel beter gekund. In
het najaar komen we met voorstellen
hoe de Raad beter in positie kan worden gezet."
Hugues: “Gek eigenlijk dat B&W het
werk van de Raad gaat doen, de gemeenteraad moet zelf verbeteringen
opeisen, maar deed dat opnieuw niet.
Met name de coalitiepartijen (VVD,
CDA, PvdA, VenLokaal) spraken hooguit
bezorgde woorden maar wat leren we
hier uit? Wat verandert er nu? Volgens
de SP helemaal niets.”

Waarom zijn werkloosheidscijfers Venlo zo hoog?
Eind juni verschenen er diverse negatieve berichten over Venlo omtrent de
hoge werkloosheid, hoog aandeel 27plussers in de bijstand,
ontduiken
minimumloon en onderbetaling,
en hoog aandeel laaggeletterdheid. Allemaal
in Venlo. De SP trekt aan de bel om te
weten te komen wat er aan de hand is
en wat er aan gedaan gaat worden.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Eind
2013 wees de SP al op de het gebrek
aan stageplaatsen voor met name
technische opleidingen. Een voorbode
dat we door een tekort aan dit soort
plekken een generatie vanuit opleiding
laten instromen in een situatie van
werkloosheid.”
“Vorig jaar wees ik per (aangenomen)
motie op het versterken van werkgelegenheid en stageplaatsen.”
“Ook wijst de SP het College van B&W
met regelmaat op de verdringing van
arbeid die we zien ten gevolge van de

instroom van arbeidsmigranten.”
“Triest dat Venlo er in negatieve zin
uitspringt als het gaat om werkgevers
die het wettelijk minimumloon ontduiken of hun werknemers onderbetalen.”
Heerschop: “Het CBS en UWV kwamen
op 18 juni met cijfers waaruit blijkt dat
op wijkniveau Venlo de trieste koppositie heeft van het meest aantal werklozen. Zeven Venlose wijken staan in
de top twintig van Nederlandse wijken!”
“Ook zitten er een relatief groot aantal
mensen van 27-plus in Venlo in de bijstand. Ondanks een (aangenomen) motie in Raad van 24 juni jl. om ook aandacht te hebben voor de 45-plusser,
geven de cijfers aan dat er meer gedaan moet worden.
Zeker ook gezien het hoog aantal laaggeletterden in Venlo.”
“Zo veel negatieve berichten is opvallend. Genoeg reden voor de SP-fractie
om opheldering en actie te vragen van
het gemeentebestuur."
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AGENDA
Bijeenkomst

Kerngroep

(actieve SP’ers, denkers en doeners)

op dinsdag 14 juli en 11 augustus (optie) en 8 september,
20.00 uur in De Glazenap,
Spechtstraat 58 Tegelen.
Bestuursoverleg op dinsdag
4 augustus en 1 september, om
20.00 uur in de SP-fractiekamer,
Garnizoenweg 3 te Venlo
(kazerneterrein), gebouw E-115.
Fractieoverleg op maandagen
14 en 28 september, steeds om
20.00 uur in de SP-fractiekamer.
Op 29 juli en 5 en 19 augustus, steeds om 14.00 uur zijn we
op de Sfeermarkt in Arcen en
delen we onze ‘Er is genoeg voor
iedereen’-kraskaarten uit. Doe
mee, help mee: venlo@sp.nl

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
hugues@home.nl

FRACTIE
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

Betaal geen half loon voor heel werk

Gun kunst– en cultuursector zekerheid

De SP steunt FNV/Young & United in haar strijd voor
een eerlijke beloning voor jongeren, die nu de helft
verdienen van iemand met het minimumloon terwijl ze hetzelfde werk doen. De
SP heeft het gemeentebestuur gevraagd
om al haar (jonge) medewerkers te betalen conform wettelijk minimumloon en
tevens om dit ook te bepleiten bij organisaties waar ze zaken mee doet. Zo moet het ouderwetse jeugdloon ook in Venlo weggepoetst worden.
Raadslid Alexander Vervoort: “Een 18-jarige volwassene verdient volgens het jeugdloon slechts de helft van
iemand die 23 jaar of ouder is, ongeacht kennis en
ervaring. Van jongeren wordt steeds meer verwacht,
vanaf 18 jaar dient men zich te verzekeren, school- en
studiekosten zijn sterk verhoogd, laat staan kosten
voor huisvesting en levensonderhoud.”
“Met het huidige jeugdloon komen jongeren niet of
nauwelijks rond, 1 bijbaantje is onvoldoende om alles
te bekostigen waardoor jongeren vooral werken om te
(over)leven. Ook bouwt men al vroeg schulden op.”
“Dit moeten we wat FNV/Young & United betreft niet
meer willen, het jeugdloon moet worden afgeschaft.
De SP is dit van harte met hen eens. Vandaar dat we
B&W hierover 2 juli raadsvragen hebben voorgelegd.”
“Ik wil van het gemeentebestuur weten of ze bereid is
om het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar los te laten
en al haar medewerkers volgens het wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 23 jaar te betalen.”
“Ook dient ze deze voorwaarde te stellen aan alle organisaties waar ze in de toekomst zaken mee doet.”

Onderzoek gevolg afschaffen lage BTW
Het kabinet van VVD en PvdA wil de belastingen aanpakken en doet dat door aan de ene kant mensen
een douceurtje voor te houden van 800 euro belastingverlaging die ze aan de andere kant weer dubbel
en dwars terugbetalen door een BTW-verhoging.
Om de broze economie aan te jagen werd de BTW enkele jaren terug op sommige onderdelen verlaagd
naar 6%, die wil men nu omhoog naar 21%. De vorige
belastingverhoging zorgde met name
in deze grensstreek voor problemen,
zoals de pomphouders die hun klandizie massaal over de grens zagen gaan
tanken en kopen.
De economie is nog steeds broos dus nu de schatkist
willen spekken door de BTW te verhogen (ofwel mensen minder laten besteden!) is nogal dom en kortzichtig. Zeker voor onze regio kan die verhoging nadelig
uitpakken. Daarom wil de SP dat het gemeentebestuur
zich uitspreekt over de BTW-plannen.
Daarnaast zorgt een hogere BTW ervoor dat producten
en diensten van Nederlandse bedrijven voor het buitenland duurder worden, met nadelige effecten voor
de
omzet,
productie
en
werkgelegenheid.
Dit moet voor het gemeentebestuur toch een schrikbeeld zijn, zou je denken, maar het bleef stil.
Dan komt de SP wel met een motie dat B&W samen
met anderen zal aandringen bij het kabinet om eerst
onderzoek te doen naar de effecten van dergelijke
belastingverhogingen voor de grensregio's. Dat onderzoek leidt hopelijk tot afstel van de plannen. De motie
werd aangenomen, alleen de VVD (!) stemde tegen...

Al jaren wordt er in Venlo stevig bezuinigd op cultuur.
Woensdag 24 juni mocht de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen geven over de herijking van het
cultuurbeleid voor de komende drie jaren. De SP
greep deze kans met beide handen aan.
Raadslid Petra Raijer: “De SP denkt dat deze herijking
van de cultuurnota een positieve impuls kan geven aan de diversiteit en de kwaliteit van het
cultuuraanbod in de gemeente Venlo. Wij verwachten veel van het Cultuur Platform Venlo en
het stimuleringsfonds. Vijf duidelijke speerpunten,
geen praatclub maar een doeclub. Meer samenwerking
tussen de professionele cultuurinstellingen onderling
maar ook de samenwerking met de amateurverenigingen, kunstenaarsinitiatieven en het overige culturele
veld in de gemeente wordt gezocht.”
De SP steunde een motie van GroenLinks die als doel
had tot 2018 niet verder te bezuinigen op cultuur in
Venlo, en pas te besluiten over de
toekomst van Museum van Bommel van Dam na afronden (en bespreken) van de diverse onderzoeken in het najaar.
De motie werd nipt verworpen want 19 tegen 17;
PvdA, CDA, VVD stemden tégen; GL, SP, LD, D66, VL
stemden vóór.
Raijer: “Jammer want de culturele sector is toe aan
rust en zekerheid. De wethouder ontraadde de motie
want wil "alle opties open houden", dus ook om gaten
in de begroting opnieuw te kunnen dichten met budgetten voor kunst en cultuur. Dat baart ons zorgen.”

Werken over de grens moet wel lonen
Hoewel de SP het toejuicht dat werkzoekenden weer
betaald werk vinden, zijn we ook bekend met problemen die zich kunnen voordoen bij werken over de
grens. Onlangs verscheen een jubelbericht dat de gemeente 50 mensen in Duitsland aan het werk hielp,
maar hoe en welke voorwaarden ontbrak. Die informatie willen we kunnen beoordelen en vroegen ze op.
“Welke mensen zijn dit die vanuit een uitkering aan
een baan in de logistiek zijn geholpen in Duitsland? Zijn dit mensen die vanuit een beschermde omgeving via de Participatiewet aan
een baan moesten worden geholpen omdat de
sociale werkplaats ze moet 'loslaten'? Zo ja,
welke bescherming hebben deze mensen dan in Duitsland?”, vraagt SP-raadslid Ton Heerschop zich af.
“Hoe zit het met de opbouw van sociale rechten zoals
pensioen en dergelijke? Of hoe zit het met hypotheekrenteaftrek? Worden deze mensen niet benadeeld
door een baan over de grens? Krijgen zij wel minimaal
het in Nederland geldende minimumloon?”
Heerschop: “Vragen die ik maar eens gesteld heb aan
de juichende wethouder. Immers, wat is de toegevoegde waarde van banen in Duitsland als de lokale
overheid het middel wordt om de eigen inwoners te
benadelen in plaats van te helpen.”
De zomervakantie is een periode om even
tot rust te komen. SP’ers gaan op vakantie,
de SP gaat door, er blijft immers genoeg te
doen. De SP wenst u een fijne vakantie!
Geniet van de vrije tijd en de mensen om u heen.
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