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SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

SP vraagt om maatregelen tegen discriminatie
bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders
De SP wil dat het stadsbestuur met
plannen komt om discriminatie op onder
meer de arbeidsmarkt tegen te gaan.
Uit de 'Monitor Discriminatie 2019 Limburg' blijkt dat Venlo bij de top-3 zit als
het gaat om meldingen
over discriminatie over
geslacht,
herkomst/
huidskleur,
seksuele
geaardheid, bejegening
en behandeling op vooral de werkvloer
maar ook daarbuiten.
Uit die Monitor blijkt dat de meldingen
discriminatie ten opzichte van 2018 fors
gestegen zijn in het bijzonder de meldingen bij politie. De aangiftebereidheid
is erg laag en de daadwerkelijke aantallen van situaties waarin discriminatie
mogelijk voor is gekomen hoger ligt.
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Hierbij springt het grote
aandeel van meldingen over discriminatie op basis van afkomst,
geslacht en leeftijd op de arbeidsmarkt en op grond van
handicap bij de collectieve voorzieningen het meeste in het oog.”
“Ook de lage melding- en aangiftebereidheid is een punt van zorg. De SP
stelt dan ook een aantal gerichte acties
en maatregelen voor om deze problemen aan te pakken.”
“We zien dat veel mensen aandacht vragen voor racisme en discriminatie. De
Monitor 2019 toont een stijging van dis-

SP-raadslid Ton Heerschop: “Als er
werkelijk panden opgekocht worden
voor grootschalige huisvesting in kleine ruimten, dan moet er ingegrepen
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criminatie aan. De meeste meldingen
bij zowel politie als bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADL)
zijn in de grote steden van Limburg.
Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en
Venlo kennen de meeste meldingen.
Daar moet iets aan gedaan worden.”

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

De SP vindt dat de huidige aanpak te
vrijblijvend is en een
grotere prioriteit moet
krijgen. Er wordt wel
aan signalering gedaan,
maar het ontbreekt vervolgens aan een
krachtige aanpak.

Bestuursoverleg onder voorbehoud op de dinsdagen 14 juli
en 11 augustus van 19.00 tot
20.00 uur in het stadskantoor,
Hanzeplaats 1 te Venlo.

Angelique Weingarten: “Als samenleving moeten we iedere vorm van discriminatie en achterstelling bestrijden.”
“Daarom pleit de SP ervoor dat de arbeidsinspectie meer middelen en mogelijkheden krijgt. Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie moeten
worden beboet en op een zwarte lijst
worden geplaatst.”
Daarnaast stelt de SP voor om bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders
waar meldingen van worden gedaan
zogenaamde inspectie-sollicitanten en
inspectie-woningzoekenden moeten
worden ingezet.
We zijn benieuwd wat de gemeente
Venlo hiermee gaat doen.
Belangrijk is wel om bij misstanden
aangifte te (blijven) doen bij de politie
en signalen ook bij de ADL te melden.

Zorgen over leefbaarheid Posthuisstraat Tegelen
De SP kreeg signalen over het op grotere schaal opkopen van woningen in
de omgeving Oelesplein
en Posthuisstraat. Deze
woningen worden vervolgens omgebouwd tot stuudio’s voor arbeidsmigranten.
Een centralisatie van arbeidsmigranten
is voor de SP een onwenselijke ontwikkeling. Als we willen werken aan leefbare buurten dan moeten we arbeidsmigranten zorgvuldig huisvesten en
niet centraliseren in, vaak te kleine,
kamers of woningen. We vragen de
gemeente wat er speelt en of hierop
ingegrepen kan worden.
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worden. Want dat draagt volgens ons
niet bij aan draagvlak voor de huisvesting van arbeidsmigranten.”
“Daarnaast tast te kleine huisvesting
ook de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant zelf aan.”
“De SP blijft strijden tegen de loondump door grootschalige arbeidsmigratie. Gelijktijdig zetten wij ons in voor
fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten die in ons land zijn.”
“De arbeidsmigrant is immers minstens
zoveel het slachtoffer van de doorgeslagen arbeidsmarkt als dat de arbeider in de volkswijken dit is. Door vragen te stellen willen we de mogelijkheden tot ingrijpen vanuit het college van
B&W weten op onwenselijke ontwikkelingen in het hart van Tegelen.”
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Bijeenkomst denktank onder
voorbehoud op dinsdagen 14 juli
en 11 augustus om 20.00 uur in
het stadskantoor van Venlo.

Ombudstaak SP
hulpdienstspvenlo@protonmail.com
077 785 0546 (zo nodig voicemail)

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

Motie vastgoed winkelgebieden
Uit onze derde corona-hoorzitting kwam naar voren
dat het de ondernemers in de winkelgebieden (met
name Blerick en Tegelen) zou helpen als de gemeente
een sterkere partij is in relatie tot de
vastgoedeigenaren. Als fractie hebben
wij dit signaal opgepakt en 24 juni het
college met een duidelijk signaal van de
raad op pad gestuurd.
SP-raadslid Ton Heerschop: “Voor de SP is het wenselijk om alle winkelgebieden in Venlo te versterken.
Vastgoed (winkelpanden) is een belangrijk element in
de driehoek met winkeliers en gemeente. De krachtigste partij om vastgoedeigenaren aan te spreken is
denken wij de gemeente.”
“Door de corona-uitbraak hebben ondernemers in met
name detailhandel en horeca het bijzonder moeilijk.
Verdere leegstand kan daarbij niet uitgesloten worden
maar dienen we te voorkomen.”
Heerschop:“Om al die zaken hebben we een motie
ingediend met een doorlopende opdracht om
sterk in te zetten in het betrekken van vastgoedeigenaren bij (maatwerk) oplossingen zoals
omzetgerelateerde huur. Dit om faillissementen,
bedrijfsbeëindigingen en daarmee leegstand in winkelgebieden tegen te gaan.”
“Verder vragen we om vastgoedeigenaren te benaderen voor alternatieve invullingen van leegstaand vastgoed en te onderzoeken om het budget uit te breiden
om leegstand in de winkelgebieden te bestrijden.”
“We hebben daarbij B&W opgedragen om vóór de begrotingsbehandeling in november ons te informeren
over de voortgang van deze motie/ aanpak.”

Onderzoek klachten over WAA

Situatie migranten versus Corona
Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder
leiding van Emile Roemer, kwam onlangs met enkele stevige aanbevelingen om de huisvesting en vervoer van
gastarbeiders te verbeteren. Nodig, zeker nu in de corona
-gezondheidscrisis. Toch hebben vervoerders daar kennelijk lak aan, zo zagen we zelf. We vroegen de gemeente
of en hoe ze hiertegen gaat optreden.
In Venlo is aangegeven dat er niet
direct bekeurd wordt bij excessen
maar eerst het gesprek volgt. Eerder
werd een uitzendbureau op de vingers
getikt die haar personeel niet conform
de coronamaatregelen vervoerde. Blijkbaar maakte die
berisping niet die indruk die we graag zouden zien."
We zagen zelf meerdere keren hoe 7 tot 8 personen in
Venlo in een busje van een uitzendorganisatie voor arbeidsmigranten stapten. Vanzelfsprekend hebben wij opheldering gevraagd bij de betreffende uitzendorganisatie.
Echter tot op heden wenst deze niet te reageren.
Dat mensen op deze onachtzame wijze nog hutjemutje
vervoerd worden, wetende dat er een virus rondwaart, is
reden voor de SP tot het stellen van raadsvragen aan de
gemeente Venlo.
We willen weten op welke manier de gemeente zorg
draagt dat arbeidsmigranten conform de richtlijnen worden vervoerd, gehuisvest en aan het werk zijn.
Gaat het gemeentebestuur de aanbevelingen van het
aanjaagteam nu al opvolgen, op welke wijze en binnen
welke termijn en hoe gaat ze daarover rapporteren?
We wachten de beantwoording van onze vragen af.

Einde aan bloedprikken in Belfeld?

Er is een toename aan meldingen bij ons van WAApersoneel. Het gaat dan vooral om meldingsangst over
onvrede of onwenselijke gedragingen. Maar ook schrokken we van mogelijke strafbare feiten en een vermeende suïcide. Heftige aantijgingen
die we tot op de bodem uitgezocht willen hebben.
Hiervoor hebben we op 10 juli raadsvragen gesteld.
SP-raadslid Ton Heerschop: “We spraken met diverse
medewerkers en met eentje zelfs samen aangifte gedaan bij de politie. Vanuit het zorgvuldigheidsprincipe
heeft de SP ook gesproken met de directie van de
WAA. Uiteindelijk maken wij op uit het gehele plaatje
dat er nog steeds sprake is van angst bij medewerkers.” Reden om vragen te stellen aan de gemeente.
Onze wethouder Alexander Vervoort heeft de sociale
werkvoorziening WAA in zijn portefeuille. Uiteraard gingen we ook bij hem te rade wat er
aan de hand kan zijn. Hij weet dat er een paar
medewerkers zijn die om diverse redenen ontevreden zijn over hun werkzaamheden, werkplek of de
wijze waarop ze begeleid worden, maar de meldingen
die wij kregen vallen hem ook rauw op het dak.
Hij heeft ons toegezegd dat hij wenst dit tot op de bodem uitgezocht te hebben. Zeker heftige aantijgingen
als strafbare zaken moeten onderzocht worden.
Voordat we als SP verdere stappen zetten wachten we
eerst af wat de beantwoording van onze raadsvragen
en het onderzoek oplevert en wat de WAA zelf hiermee gaat doen. Wordt vervolgd dus.

Begin juni bereikten ons signalen van inwoners uit Belfeld, dat ziekenhuis VieCuri stopt met bloedprikken in het
plaatselijke Huis van de Wijk, 't Prônk Eppelke in Belfeld.
SP en EENLokaal stelden daarop samen raadsvragen over
het verdwijnen van het bloedprikpunt in Belfeld. Want
waar speelt dit nog meer? Waarom
heeft Viecuri Medisch Centrum dit
besluit genomen en waarom zijn de
mensen hierover niet geïnformeerd?
Welke service komt hiervoor in de
plaats? De actie van Viecuri riep veel vragen op.
Op 10 juni kregen we al antwoord. De wethouder zorg en
welzijn zei dat VieCuri nog geen besluit heeft genomen
over schrappen of openen van priklocaties en in een
"oriënterende fase" zit. Het ziekenhuis bekijkt voor alle
prikposten of ze voldoen aan de eisen om veilige zorg te
kunnen bieden. En dat VieCuri in de nabijheid van priklocaties die ophouden te bestaan een alternatieve locatie
inricht en als er reiskosten mee gemoeid zijn dat mogelijk
vergoed gaat worden.
Voor de SP (en ook EENLokaal) zijn de antwoorden voor
nu voldoende. We houden de situatie in de gaten en horen graag als er zich negatieve ontwikkelingen voordoen.

De zomervakantie is een periode om even tot
rust te komen. SP’ers gaan op vakantie, de SP
zelf is en blijft actief. We wensen u een fijne vakantie! Ontspan, geniet van de vrije
tijd en alles en iedereen om u heen.
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