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Actiedag: zorgverleners verdienen meer dan applaus!

AGENDA

Op 5 september was de grote actie
voor de zorg. In heel Nederland via een
livestream de demonstratie, met schoenen op het Malieveld van de zorghelden
die ook deze dag voor u en ons
‘gewoon’ aan het werk waren.
Ook in Venlo kwamen we in actie voor
de zorg. Met een oldtimer ambulance
waren we in Tegelen, Blerick, Genooi en
de binnenstad om aandacht te vragen
voor betere beloning en waardering.

Op ludieke wijze deelden we zo flyers
uit en haalden we handtekeningen op
om aandacht te vragen voor een eerlijke
beloning van onze zorgmedewerkers.
Fractievoorzitter Angelique Weingarten:
“Er is de afgelopen jaren te veel
bezuinigd op de zorg, de werkdruk en bureaucratie in de zorg
zijn toegenomen, er zijn minder ic
-bedden en personeel beschikbaar. Tijdens de coronacrisis zijn het de zorgverleners die in de frontlinie staan maar
echte waardering blijft uit. Onze zorg
verdient meer dan alleen applaus.”
SP, GroenLinks, PvdA en vakbonden
CNV, FNV en NU'91 riepen iedereen op

om 5 september mee te doen met de
grootste online demonstratie voor de
zorg ooit. Actie is hard nodig. Nadat de
Kamerleden van de coalitiepartijen
(VVD, CDA, D66, CU) ee rs t
hard wegrenden, blokkeerden ze de
week erna in het Kamerdebat alsnog
een hogere beloning voor zorgverleners. Onze zorgverleners verdienen een
eerlijke beloning.
Angelique Weingarten: “Tijdens de coronacrisis zien we dat samenwerking,
en niet concurrentie in de zorg het beste werkt. Als het nu kan dan kan het na
de crisis ook.”
Bekijk het filmpje van de actie in
Venlo: https://youtu.be/4aQVgVRz388
Naast de online demonstratie hielden
we in Venlo dus ook een fysieke actie,
ludiek met een gehuurde oldtimer, onze
eigen zorgactie-ambulance. Die trok
veel bekijks
waardoor we
ook gemakkelijk
het
gesprek konden aangaan
over het doel
van de actie.
We
kunnen
t e ru g ki j ke n
op een leuke en zeker geslaagde actie.

Leden kritisch op eerste concept verkiezingsprogramma
Op 30 september was de eerste ledenvergadering over het conceptverkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen
(17
maart
2021). Diverse vragen en
aanpassingen zijn genoteerd en worden doorgegeven. Ook werd een nieuwe secretaris
voor onze SP-afdeling Venlo gekozen.
De door de programmacommissie opgeleverde eerste versie van het programma werd uitvoerig besproken. Niet
bij elk punt werd even lang stil gestaan
maar sommige zaken kregen de nodige
aandacht. Bijvoorbeeld standpunten
over onderwijs, veiligheid en het Caribisch gebied. Maar ook pensioenen,
wetenschap en duurzaamheid werden
uitvoerig besproken.
De opmerkingen, vragen, wijzigingen
en aanvullingen die we samen vaststelden worden ingebracht bij het landelijk

bestuur. En ook zal het tijdens de Limburgse regioconferentie (17 of 18 oktober) door alle SP-afdelingen nog eens
worden besproken. Zo kunnen SPleden direct invloed uitoefenen op het
SP-verkiezingsprogramma.
Vervolgens zal een 2e versie van het
programma begin november verschijnen. Deze zullen we opnieuw bespreken op een volgende ledenvergadering
op 19 november, in opmaat naar het
partijcongres in december.
Op het einde van de ledenvergadering
werd Norman Dragt door de leden officieel gekozen tot onze nieuwe
organisatiesecretaris.
Norman draaide al een tijdje
mee en heeft inmiddels ook
de cursus voor de functie gevolgd, en
kan nu met het mandaat van de leden
echt aan de slag.
Veel succes Norman en welkom in het
afdelingsbestuur!
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Vanwege het Coronavirus
vinden veel bijeenkomsten digitaal plaats. Dit geldt ook voor
onze fractieoverleggen en scholingen. Mocht de situatie dat
weer toelaten dan worden spoedig nieuwe (fysieke) bijeenkomsten bekend gemaakt.
Bestuursoverleg op dinsdag
13 oktober en 10 november om
19.00 uur. Wil je meepraten?
Laat het ons weten: venlo@sp.nl
Bijeenkomst denktank op
dinsdag 13 oktober en 10 november om 20.00 uur. Laat weten of je er bij bent: venlo@sp.nl
Ledenvergadering op 19
november. Meer info via e-mail.

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

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Organisatiesecretaris
Norman Dragt, 06-46 03 53 47
norman.dragt@gmail.com
Coördinator Denktank
Norman Dragt, 06-46 03 53 47
norman.dragt@gmail.com

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

Onderzoek Rekenkamer naar arbeidsmarktbeleid: Venlo doet het steeds beter
De lokale Rekenkamer deed onderzoek naar het arbeidsmarktbeleid in Venlo. De conclusies leiden tot 3
aanbevelingen die kunnen bijdragen
aan de vergroting van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het
arbeidsmarktbeleid in Venlo. Het
rapport zegt enerzijds dat Venlo het goed doet maar
ook dat ze steken laat vallen. Dat riep veel vragen op,
zo ook bij de SP.
Heeft de Rekenkamer niet alle beschikbare informatie
geraadpleegd? Want deze aanbevelingen zijn al opgevolgd of worden binnenkort uitgewerkt. Wist ze dat
niet of hoe moeten we het onderzoek waarderen?
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Ondanks dat
zelfs de Rekenkamer voordoet alsof gemeenten
voor banen zorgen en Venlo oproept om meer
diversiteit in het soort banen te zorgen, zijn er
ook fracties die daarin geloven. Politiek en bestuur creëren geen banen. Het is aan de bedrijven of
zij zich in Venlo willen vestigen en welke mensen voor
welke banen zij aannemen.”
“Uit ander onderzoek bleek dat zelfs als iedereen in de
uitkering de momenteel beschikbare banen zou invullen, er nog steeds behoefte is aan flexibele arbeid en
aan short stay arbeidsmigranten.
Het zijn de bedrijven die uitzendbureaus in de arm
nemen om mensen uit andere landen naar hier te halen. Maar daar lees je niks over in het Rekenkamerrapport. Vreemd.”

Verdeling Fonds Podiumkunsten…?
In Limburg krijgen theaters, poppodia, festivals en
gezelschappen geld van het Fonds Podiumkunsten. In
totaal gaat het om een bedrag van ruim 2,2 miljoen
euro als onderdeel van het steunpakket voor de culturele sector
vanwege de coronapandemie.
Maar Venlo en Noord-Limburg
komen er wel erg bekaaid vanaf.
Reden tot het stellen van raadsvragen voor een betere
subsidieverdeling.
SP-raadslid Stefan Hugues: “Cultuur kan zichzelf vaak
niet (geheel) bedruipen, het is dan ook zelden een
commerciële activiteit. Zonder kunst en cultuur zou
het erg stil en sfeerloos worden. Denk aan diverse
(muziek)festivals, cursussen, straattheater en andere
optredens en uitingen.”
Stefan Hugues: “De door de crisis zwaar getroffen
sector moet weer de financiën op peil krijgen.
Door alleen te investeren in theater de Maaspoort en poppodium Grenswerk is dat wel erg
beperkt.”
“De culturele sector is een vliegwiel voor sectoren als
onderwijs, zorg, welzijn, leefbaarheid, toerisme en
economie. Juist in deze bijzondere tijd van belang en
het ondersteunen waard.”
In haar beantwoording schrijven B&W dat de gemeente met een impactanalyse komt met daarin ook welke
ondersteuning er geboden is of ze nog gaan bieden.
"Daar waar we kunnen zoeken we samen met onze
partners naar oplossingen om de keten in Venlo zo
goed mogelijk overeind te houden. Dit betekent ook
dat de podia zoeken naar creatieve oplossingen."

“Waar wij wel voor kunnen zorgen is het aanjagen en
faciliteren. Open staan voor ondernemers maar ook sterk
inzetten op social return, harde afspraken hierover maken als er inzet vanuit de gemeente gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij aanleg van infrastructuur of bij de verkoop
van grond.”
De wat vreemde en gemakzuchtige aanbevelingen van de
Rekenkamer roepen de vraag op aan B&W hoe zij die
aanbevelingen gaan uitvoeren?
Wethouder Boom (economie en arbeidsmarkt, PvdA) reageerde daarop dat tal van zaken al opgepakt zijn en andere nog uitgewerkt worden maar er net zo zaken
zijn die eerder door deze
gemeenteraad zelf werden
tegengehouden en waar ze
nu (met dit Rekenkamerrapport) toch weer om verlangt.
Angelique Weingarten: “Positief is dat 57% van de banen
in Venlo worden ingevuld door mensen uit Venlo. De
meeste Venlonaren vinden dus binnen Venlo een baan.
Dat is een ongekend hoog aantal, dat doen weinig gemeenten Venlo na.”
“In twee jaar tijd konden ruim 600 mensen uit de bijstand en kregen een duurzaam betaalde baan. Ook daarmee is Venlo op de goede weg.”
“Twee dingen waar we best trots op mogen zijn. Maar dat
kan altijd een tandje meer mits dat betekent dat werkzoekenden goed duurzaam werk tegen goed loon verkrijgen. Want gaan werken moet ook lonen.”
"Wij zoeken samen met onze culturele partners naar oplossingen.", zo schrijven B&W in hun reactie.
We wachten dat af maar dringen er ook op aan om bij
Rijk en provincie te bemiddelen voor een eerlijkere verdeling van de gelden uit het Fonds.

Verspreiding SP-kranten goed op weg
Sinds 2008 publiceert de SP haar eigen krant, maar deze
is in een nieuw jasje gestoken en staat in het teken van
de komende verkiezing. De SP-plannen worden hierin uit
de doeken gedaan. Daarnaast vertellen mensen in de
krant hoe ze samen met de SP opkomen voor een eerlijk
Nederland. Zoals huurders die protesteren tegen huurverhoging, zorgverleners die in actie komen voor goede
zorg, slachtoffers van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, die zich samen met de SP organiseren, voor
een compensatie.
Een frisse krant die onze hoofdthema's duidelijk weergeeft; eerlijke zorg, eerlijk wonen, eerlijke lonen, eerlijke
overheid. In een oogopslag zien lezers waarom ze bij de
SP moeten zijn. Bekijk de krant online op: sp.nl/krant
Door het hele land zijn vrijwilligers
aan de slag met het verspreiden van
ruim een half miljoen SP-kranten.
Daar mogen we best trots op zijn.
Eind september en begin oktober is de SP-krant ook in
onze gemeente bezorgd. Er zijn in verschillende wijken
inmiddels ruim 8500 kranten in de bus gestopt! Met dank
aan Jen, Fidan, Natasja, Sjaak, Chrit, Peter, Angelique,
Sven, Maurice en Petra.
Wil jij ook in je buurt kranten of folders voor de SP bezorgen? Laat het ons even weten via de e-mail: venlo@sp.nl.
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