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AGENDA 
 

 
 Maandag 24 oktober vindt 
vanaf 19:30 uur in de Witte Kerk 
te Venlo de ledenvergadering 
plaats over de concept-kieslijst 
e n  o v e r  h e t  c o n c e p t -
verkiezingsprogramma voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. 
 
 Fractieoverleg op maandag  
31 oktober en 14 en 28 novem-
ber om 19.30 uur in de fractie-
kamer, 1e verdieping stadskan-
toor (Hanzeplaats 1 te Venlo). 
 
 Bestuursoverleg op dinsdag 
1 november en 6 december om 
19.30 uur in de fractiekamer, 
Hanzeplaats 1 te Venlo.  
 
 Kerngroep bijeenkomst op 
dinsdag 8 november en 13 de-
cember om 20.00 uur in ont-
moetingcentrum De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen. 

Vrijdagavond 7 oktober vond in Venlo 
de door ons georganiseerde informatie- 
en discussieavond plaats over het Nati-

onaal ZorgFonds. Het werd 
een zinderende bijeenkomst 
vol debat, vragen en erger-
nissen. Zorgverleners deel-
den hun ervaringen en gaven 
uitleg waarom het huidige 

zorgsysteem op de schop moet. 
 
Naast een goedgevulde Venlonazaal 
waren Patrick Albert (huisarts in Reu-
ver), Jack Puts (jeugdhulpverlener, FNV 
Zorg en Welzijn) en Kamerlid Henk van 
Gerven (SP, zorg) aanwezig. 

 
De landelijk bekende columniste 
en radiopresentatrice Hadjar 
Benmiloud leidde de bijeenkomst 
en zweepte de discussie aan. 

 

Reacties uit de zaal spraken boekdelen. 
Mensen maken zich boos over het hui-
dige zorgstelsel: “Het is onbegrijpelijk 
dat mensen niet naar de dokter gaan 
omdat ze de kosten niet kunnen beta-
len. En dat in een rijk land als Neder-
land. Het kan beter, het moet beter.” 
 
Vakbond FNV is duidelijk: “Steun ook 
het Nationaal ZorgFonds, net als meer 
dan 180.000 Nederlanders, en laten wij 
gezamenlijk het huidige slecht functio-
nerende zorgstelsel veranderen!” 
 
Ook deze reactie uit de zaal is raak: 
“Het kabinet Rutte-Asscher van VVD en 
PvdA, dat miljarden bezuinigde op de 
zorg, 80.000 zorgmedewerkers ont-
sloeg, verzorgingshuizen sloot en de 
thuiszorg halveerde, vraagt zich nu af 
waarom de zorg niet op orde is. Wie is 
er hier gek?!” 
 
Huisarts Patrick Albert: “De zorg is 

overgelaten aan de grillen van 
de ‘markt’, de commercie. Huis-
artsen zijn geen marktlui, wij 
willen de regie terug. Dit sys-

teem is doodziek. Daarom nu het Nati-
onaal ZorgFonds!” 
 
Een zorgvrager in de zaal vroeg zich 
vertwijfeld af: “Wie is er in vredesnaam 
gestart met het huidige zorgstelsel, wie 
bedacht dit, waarom moest het zieken-
fonds weg?” 
 

Kamerlid Henk van Gerven legt uit: “In 
2006, ten tijde van de kabinetten Bal-
kenende 2 en 3 (CDA, VVD, D66), wist 
de toenmalig zorgminister Hans 
Hoogervorst (VVD) een nieuwe zorgwet 
door beide Kamers te drukken, ondanks 

hevige protestacties van vooral huisart-
sen en specialisten.” 
 
Henk van Gerven: “Het idee was om 

het zorgstelsel aan de markt 
over te laten die het eenvoudi-
ger moest maken en verschillen 
wegnemen. Het tegenoverge-

stelde gebeurde; het systeem werd 
enorm ingewikkeld en bureaucratisch 
ingericht, de commerciële marktpartij-
en stelden winstmaximalisatie boven 
zorgverlening, er ontstond tweedeling 
tussen mensen die wel en niet de als-
maar stijgende zorgpremie en eigen 
risico kunnen betalen.” 
“Voor de SP reden waarom het huidige 
zorgsysteem aangepast moet worden.” 
 
Het Nationaal ZorgFonds is haalbaar. 
Het wordt een basisverzekering voor 
iedereen waarin alles gedekt en onder-
gebracht kan worden. Het maakt daar-
mee de commerciële verzekeringen 
overbodig, dus ook de vele en dure di-
recties en managers, hoge overhead-
kosten (gebouwen, wagenpark), mar-
keting/reclame-uitgaven en de bureau-
cratie.  
Dit levert tussen de 4 en 7 miljard euro 
op, die het Fonds ruim betaalbaar 
maakt en goede basiszorg voor ieder-
een garandeert. 

 
Het is een politieke beslissing of het 
Fonds er daadwerkelijk komt, het kan, 
nu nog de wil om het te realiseren. 
Daarvoor is een Kamermeerderheid 
nodig en die lijkt te ontstaan nu steeds 
meer partijen de kritiek op het huidige 
zorgstelsel erkennen en van het eigen 
risico af willen. 
 
Steun daarom het Nationaal ZorgFonds. 
Zodat het weer om de mens gaat en 
niet om de winst. Zodat de politiek niet 
meer wegkijkt en gedwongen wordt om 
het stelsel te veranderen. 
 
Heeft u al getekend voor het Nationaal 
ZorgFonds? Doe dat op deze website en 
vraag ook gerust een actiepakket aan: 
www.nationaalzorgfonds.nl 
Laat ook uw familie, collega's, vrienden 
en bekenden meetekenen. Samen bou-
wen we aan een winnende beweging! 

Venlo zegt massaal NEE tegen verdrag EU-Oekraïne 
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Op 6 oktober vond er een extra vergadering plaats 
van de gemeenteraad. Opnieuw lag het heikele project 
Q4 op tafel. Na het teleurstellende en onvolledige on-
derzoeksrapport naar de (financiële) gang van zaken 
in de wijk Q4, pleitte de SP de afgelopen weken voor 
een verdiepend vooronderzoek. En dat komt er nu. 
 
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Het blijft broeien 

rondom de wijk Q4, aan de noordzijde van 
het stadscentrum. In 2012 stelden we al eens 
raadsvragen over vermeende dubieuze zaken 
maar B&W reageerde toen dat alles netjes 
verlopen was.” 

 
Er bleven echter signalen komen dat er toch meer aan 
de hand was. Bedrijven en personen zouden worden 
bevoordeeld, aanbestedingen niet goed gevolgd waar-
door steeds dezelfde ondernemingen klussen toege-
schoven kregen, vergunningen blijken niet in orde en 
zelden gecontroleerd, geldstromen en verleende sub-
sidies zijn onduidelijk of slecht verantwoord, en ga zo 
maar door. Er speelde kennelijk meer. 
 
“Ook bij de SP kwamen steeds meer en vaker meldin-
gen van vermeende misstanden in Q4. In een gesprek 
met de burgemeester begin dit jaar vroegen SP en 
GroenLinks samen om een diepgaand onderzoek naar 
de gang van zaken in de afgelopen jaren.” 
 
Tegelijk bleek er bij de gemeente intern meldingen 
van klokkenluiders te zijn over dezelfde kwestie. De 
gemeente besloot daarop een onafhankelijk bureau 
onderzoek te laten doen naar al die meldingen. 
 
“Dat onderzoek kwam in september gereed maar men 
blijkt zich beperkt te hebben tot een bepaald deel, 
waardoor veel zaken niet werden on-
derzocht. In een besloten vergadering 
zei B&W dat nu alles helder is en ze 
lering trekt uit het rapport en voor 
zichzelf tientallen aanbevelingen heeft opgesteld.” 
 
“Vreemd, aangezien rond het raadsdebat door raads-
fracties bijna honderd nieuwe vragen werden gesteld. 
Er is dus nog veel onduidelijk en dan is het maar de 
vraag hoe groot het lerend vermogen van B&W is op 
basis van een klein deel van het feitenrelaas.” 
 
De SP stuurde daarop een brief aan het presidium en 
kreeg het voor elkaar dat er nogmaals in de Raad (en 
nu in het openbaar) gesproken zou gaan worden over 
het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren 
naar die meldingen en het vermoeden van misstanden 
binnen het stedelijk ontwikkelingsproject Q4, en de 
wijze waarop de gemeenteraad ermee wil omgaan. 
 
Heerschop: “Ik stelde voor om vanuit de Raad een 
zogeheten ‘vooronderzoek’ te laten 
uitvoeren. Daarin wordt door de Raad 
zelf bepaald hoe we een diepgaander 
onderzoek gaan doen en welke onder-
zoeksvragen daarbij gesteld dienen te worden.” 
 
Heerschop: “Donderdagavond 6 oktober heeft de vol-
tallige gemeenteraad hiermee ingestemd in door ons 
aangevraagde extra raadsvergadering. Het kostte wat 
politiek gehakketak van vliegen afvangen en een wed-
strijd politiek verplassen, andere fracties probeerden 
er met onze motie vandoor te gaan (VVD) of wilden 
een sterk afgezwakte variant van enkel een jaarlijkse 
terugkoppeling (PvdA) maar we hielden voet bij stuk.” 

Tot ieders verrassing werden we daarbij geholpen 
door de burgemeester die de strekking van onze motie 
omarmde en spontaan ons voorstel in stemming 
bracht. Zo werd de SP-motie ‘vooronderzoek naar Q4’ 
nog tijdens het raadsdebat, zonder de motie zelf in 
stemming te brengen, unaniem aangenomen! 
 
De gemeenteraad heeft inmiddels haar eigen commis-
sie gevormd die het vooronderzoek doet naar de mo-

gelijke misstanden in de veelbespro-
ken wijk Q4. Tijdens de raadsverga-
dering van 30 november wordt dan 
besloten hoe de Raad het project wil 
gaan onderzoeken en hoe ze dat 

daadwerkelijk wil gaan aanpakken. 
 
Heerschop: “Daarmee is onze eerste wens (het voor-
onderzoek) in gang gezet. Hopelijk resulteert dit in het 
zwaardere middel van een raadsonderzoek 
(enquêtecommissie) die echt diepgravend te werk 
gaat en mensen onder ede kan verhoren.” 
 
“Ten einde de onderste steen boven te krijgen, wat er 
nu werkelijk gaande was en is in Q4, daar conclusies 
uit trekken en dan het pijnlijke hoofdstuk te sluiten.” 
 

“Alleen als we dat doen, blijft het stadsbestuur geloof-
waardig en wordt Q4 een prachtige wijk zonder enige 
geur van mogelijke belangenverstrengeling, corruptie 
of integriteitsproblemen.” 
 

Maandag 24 oktober vindt vanaf 19:30 uur in ge-
meenschapshuis De Witte Kerk (Agnes Huijnstraat 3 
te Venlo) onze ledenvergadering plaats die vooral gaat 
over de concept-kieslijst en het concept-
verkiezingsprogramma van de SP voor de Tweede Ka-
merverkiezingen.  
Die zijn pas in maart 2017 maar voor die tijd hebben 
de leden maximale inspraak over de inhoud en kan 
ook jij ideeën aandragen of wijzigingen voorstellen.  
 

Maak er gebruik van zodat we met een ijzersterke lijst 
en pamflet de mensen overtuigen dat het tijd is dat nu 
de SP aan de macht komt, om een halt toe te roepen 
aan het huidige beleid van bezuinigen en afbraak. 
  

Het (verkorte) verkiezingsprogram kun je hier lezen 
en/of downloaden: http://doemee.sp.nl/nuwij 
Ben je niet zo’n lezer? Kijk 
dan  h ie r  (h t tp s : / /
youtu.be/9suv63AwoxQ) 
voor een video waarin Emi-
le Roemer in het kort uit-
legt waar we voor staan. 
 
Alle inbreng die tijdens de ledenvergadering naar vo-
ren komt wordt gebundeld, uitgewerkt en voorgelegd 
aan de landelijke programmacommissie.  
 

Bijzondere van deze verkiezingen  is dat onze fractie-
voorzitter Ton Heerschop op plek 19 staat. Ton is ook 
aanwezig op de ledenavond en zal zijn kandidatuur 
toelichten en vragen beantwoorden. 
 
Daarnaast besteden we op de ledenvergadering ook 
aandacht aan de campagne voor een Nationaal Zorg 
Fonds. Verder leggen we jullie enkele wisselingen in 
het afdelingsbestuur voor. Uiteraard is er volop tijd 
voor jouw vragen, opmerkingen of (actie)ideeën.  
 

Dus graag tot ziens op de 24e! De zaal is open vanaf 
19:00 uur, we starten om 19:30 uur. Tot dan? 

Extra onderzoek naar problemen Q4 

Ledenberaad over Kamerverkiezingen 
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