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SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

Veel reparaties om begroting vlot te trekken
In oktober en november besprak de
gemeenteraad de begroting voor de
komende jaren. Geen gemakkelijke
opgave gezien het miljoenentekort op
(vooral) de jeugdzorg en dat pas in december duidelijkheid komt over het
ontstaan van dat tekort.
De voorstellen waarmee het College van
B&W kwam om het
gat in de begroting te
dichten
schoot
(gelukkig) alle raadsfracties in het verkeerde keelgat.
Zeker na het schietincident in Blerick
werd steeds meer duidelijk dat er juist
méér aandacht moest zijn voor sociale
problemen in de wijken in plaats van
erop te bezuinigen.
Diverse verbetervoorstellen werden
aangenomen en de voor ons belangrijke pijnpunten en bezuinigingen zijn van
tafel (armoedebeleid, kunst, sport, wijkenaanpak, werk, cultuur), dus kon de
SP instemmen met de begroting.
De SP besteedde ruim de helft van haar
spreektijd aan de situatie in de wijken.
Want nu mag dan de Vastenavondkamp
(terecht) onder een vergrootglas liggen, na het zoveelste geweldsincident,
maar de andere wijken met identieke
problemen mogen niet vergeten worden. Dat pleidooi kwam aan.
SP-raadslid Alexander Vervoort voerde
het woord: “De gemeente Venlo
kijkt tegen een tekort aan van
krap 8 miljoen euro. Of hoger. Of
lager. Dat weten we mogelijk pas
in december wanneer de analyse gereed is hoe dat zorgtekort kon gebeuren en welke gevolgen het heeft. Toch
moet er (wettelijk) deze maand een
begroting worden ingediend, wetende
dat volgende maand het financiële
plaatje er ineens heel anders uit kan
gaan zien.”
Dat leidde er toe dat er op vrijdag 10
november, toen het College van B&W
mocht reageren en de raadsfracties hun
wijzigingsvoorstellen indienden, na de
stemmingen er een heel andere en
daarmee veel betere en socialere begroting kwam. Alleen GroenLinks, D66
en Lokale Democraten stemden evengoed tegen de gewijzigde begroting.
Samen met de coalitiepartijen werd
afgedwongen dat in 2018 er 150.000
euro extra naar armoedebestrijding
gaat en 150.000 euro om de laaggelet-

terdheid terug te dringen. Dit bedrag
kan de komende jaren oplopen tot 4-6
ton extra voor het armoedebeleid.
Daarnaast haalden we voorstellen binnen om de bezuinigingen te verwerpen
op cultuur, kunst in de openbare ruimte, sportparken (vervangen hockeyvelden), het bevriezen van subsidies en
het niet toepassen van de inflatiecorrectie op verenigingen (wat hen duizenden euro’s scheelt).
Vervoort: “Namens de SP pleitte ik ervoor om vooral in overleg te gaan met
pandeigenaren zodat het plan van wonen boven winkels deze keer wel een
kans van slagen heeft. Zeker om ook
daarmee de winkelcentra levendiger te maken,
ook na sluitingstijd. Maar net zo
kan het een oplossing zijn voor het
huisvesten van studenten, alleenstaanden en jongeren vanaf 18 jaar die nog
steeds zeer moeizaam aan woonruimte
kunnen komen.” Ook dit idee werd door
de wethouder omarmd.
Er komt meer aandacht voor duurzaam
-heid. Vervoort: “Leg op alle logistieke
bedrijven zonnepanelen, maak die magazijnen
energieneutraal.” Ook worden mensen meer en beter gewezen op subsidies voor
isolatie en verduurzaming van hun (huur/koop) woning.
Net als mogelijkheden (subsidies?) voor
particulieren om op een goede manier
(voor milieu en gezondheid) hun asbest
-daken te verwijderen (moet wettelijk
vóór 2024 gerealiseerd zijn).
Ook kregen we het voor elkaar dat er
eindelijk eens iets gedaan wordt aan
hoe arbeidsmigranten moeten wonen
en werken, acties tegen uitbuiting.
De hondenbelasting gaat de komende
jaren met steeds 10% omlaag. “De SP
had liever gezien dat het helemaal afgeschaft wordt maar na 7 jaar van praten is er nu eindelijk een raadsmeerderheid om in ieder geval deze belasting omlaag te krijgen.”, zegt Vervoort.
Al met al uitte de SP stevige kritiek op
de voorgestelde begroting en wist ze
samen met diverse fracties de meest
pijnlijke bezuinigen te verzachten of
helemaal van tafel te vegen.
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AGENDA
Fractieoverleg op maandagen
27 november, 11 en 18
december, om 19.30 uur in de
fractiekamer (stadskantoor),
Hanzeplaats 1 te Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdag
5 december om 19.30 uur in de
fractiekamer (stadskantoor).
Kerngroep bijeenkomst op
dinsdag 12 december om 20.00
uur in Boulevard Hazenkamp,
Albert Verweystraat 6 in Blerick.
Regiocongres op zaterdag
2 december van 11.00 tot 16.00
uur in Theaterhotel De Oranjerie
te Roermond.
Overleg SP afdelingen in de
regio op maandag 11 december
om 20.00 uur te Venlo.

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
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56
kylin@home.nl

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop, 06-40 06 66 13
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

Verdriet, woede en zorgen na zoveelste schietincident in Blerick
Woensdag 1 november vond opnieuw een schietincident plaats in Blerick. De onrust in de wijk is overigens ook een punt van langere zorg. En dit stijgt boven politiek uit. Geen enkele
partij wil dit soort dingen in de
gemeente. Wel het signaal om
nadrukkelijk door te pakken.
Ook om mensen weer uitzicht
te geven op een veilige en leefbare wijk. Er is veel
werk aan de winkel wat dat betreft.
De SP, is net als veel bewoners van onze gemeente,
geschokt door het recente wapengeweld in Blerick.
Voor de zomervakantie is door alle partijen in de gemeenteraad gewezen op het belang van aandacht
voor Blerick en met name de wijk Vastenavondkamp.
Dat juist in dit stadsdeel nu kort na elkaar vier ernstige incidenten met vuurwapens zijn geweest is een
directe aanslag op het gevoel van veiligheid van de
bewoners van Blerick.
Er ligt in deze een enorme opdracht voor de gemeente, burgemeester en wethouders, gemeenteraad en

daarmee ook de SP, om het vertrouwen in de overheid
terug te laten keren.
Bruut vuurwapengeweld op klaarlichte dag midden in
een woonwijk is iets wat we niet kunnen accepteren.
Samen met de andere partijen in Venlo zal de SP zich
blijven inzetten voor de mensen in Blerick.
Dat we door deze heftige voorvallen nog harder dan
voorheen moeten werken is daarbij een gegeven.
Wel wil de SP haar respect en waardering geven aan
de inzet van onder meer jongerenwerk, straatcoaches,
hulpverlening en zeker de politie.
Het zal ook voor onze politiemensen een pittige taak zijn om
de leefbaarheid en het gevoel
van veiligheid in Blerick terug te
laten komen. Maar dat we daarin
uiteindelijk zullen slagen, daarvan is de SP overtuigd.
Mocht u behoefte hebben om met de SP in Venlo in gesprek te gaan, dan zijn zowel gemeenteraadsleden als
bestuursleden daarvoor, zoals altijd, beschikbaar. Zie de
colofon op pagina 1 voor hun contactgegevens.

Onderzoekscommissie Q4 toont falen van B&W, vertrouwen is weg
Op 25 oktober vond het langverwachte debat plaats
over het raadsonderzoek naar wat er allemaal misging
rondom het project Q4, de aanpak die een schimmige
drugswijk moest transformeren
naar een hoogwaardige cultuurwijk maar dat nooit werd.
Diverse besturen faalden op
veel fronten, miljoenen euro’s
zijn verdampt. De SP zat in de
onderzoekscommissie en uitte ook in het finale raadsdebat flinke kritiek waarbij het vertrouwen in de wethouder werd opgezegd.
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Na lang aandringen kregen we het voor elkaar dat er onderzoek zou
worden gedaan naar de gang van zaken in Q4. Dat is
nu gereed en op hoofdlijnen zegt het rapport dat er te
weinig strategische sturing was, te weinig visie gerelateerd aan het ontwikkelperspectief van Q4, in de organisatie van de opgave was er onvoldoende aandacht
voor bestaande kaders voor archivering, dossieroverdracht, projectmatig werken en aanbesteding, de samenwerking binnenshuis en buitenshuis is onvoldoende effectief geweest.”
“Dat zijn stevige conclusies waarvoor ik me als bestuurder minimaal flink zou schamen.”
“Eigenlijk staat er in het rapport dat het projectmatig
werken niet op orde was, wat ze
noemen de ‘planning en control cyclus’ was niet aanwezig en de communicatie was slecht. Jarenlang is er
maar wat aangemodderd en relevante documenten blijken spoorloos.”, zei Ton Heerschop.
Er zit een duidelijke rode draad in de verschillende
rapporten en onderzoeken van de afgelopen jaren en
ook weer dit onderzoek naar Q4 staat een bevestiging
dat de organisatie en het College een probleem hebben als het gaat om een goede langjarige planning op
te stellen, door te voeren en vervolgens te bewaken.
Heerschop: “Het College van B&W is verantwoordelijk.
Alleen de dieperliggende vraag is vervolgens of we

denken dat dit College in staat is om een verbeterslag
te maken? Het antwoord is ‘nee’. Met een half jaar te
gaan tot aan de verkiezingen is er nu niet de tijd om
daar met zo’n ingrijpende operatie de boel op orde te
brengen.”
“Daarnaast moeten we ook naar onszelf kijken; zijn
we kritisch genoeg geweest? Maar als de informatie
niet voorhanden is en het archief hapert, als er bijzonder veel bezuinigingen zijn doorgevoerd op de ondersteuning en het interne toezicht, dan wordt goed kunnen controleren een moeilijke.”
Wethouder Jos Teeuwen (CDA) antwoordde eerder dat
er hooguit incidenteel een pand verkocht wordt
maar dat dit geen grote invloed heeft. Enkele
dagen later kreeg de SP een e-mail toegestuurd
waaruit blijkt dat er wel degelijk grote verkoop
aan de orde is; er liggen plannen van de provincie
voor nieuwbouw in Q4.
Heerschop: “Het werd nog mooier toen de wethouder
mij opbelde en de les probeerde te lezen omdat ik via
de sociale media stelde of de wethouder zijn dossier
wel op orde heeft of niet de volledige waarheid vertelde en dat hij wat heeft uit te leggen, als blijkt dat er
wel degelijk ontwikkelingen (verkoop) op stapel staan
in Q4, wat de omroep meldde.”
De SP heeft eind september (tijdens het spoeddebat
over de aanpak in de wijk Vastenavondkamp) al gezegd dat er heel veel gedaan zou moeten
worden door het gemeentebestuur om
het vertrouwen te herstellen.
Maar uit deze actie blijkt eigenlijk opnieuw dat deze wethouder geen enkel
lerend vermogen bezit. Zelfs enige vorm van zelfreflectie ontbreekt volledig.
Heerschop: “Een motie van wantrouwen lag klaar
maar die zou geen meerderheid krijgen (met alleen
steun van SP, GroenLinks en Lokale Democraten en
misschien D66). Evengoed heb ik tijdens het debat
gezegd dat het duidelijk mag zijn dat voor de SP het
vertrouwen in wethouder Teeuwen weg is.”
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Sterfhuis met een geldtekort, waar moet het heen met de WAA?
Op donderdag 26 oktober besprak de gemeenteraad
de begroting van de WAA, de voorheen sociale werkvoorziening die onder andere arbeidsgehandicapten
een veilige, beschutte werkplek met begeleiding geeft.
De omvorming naar detacheringsbureau en het afstoten van
bedrijfsonderdelen lijkt de WAA
financieel te nekken. En dat
merken ook de werknemers.
Maar in het raadsdebat was de SP de enige partij die
kritiek uitte op het beleid.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “De SP heeft de begroting bekeken die de WAA inleverde en constateert
dat de ontwikkelingen en gevaren, de signalen over
bedrijfsrisico’s die de WAA zelf afgeeft, door het gemeentebestuur op een andere manier worden vertaald
in haar opdracht richting de WAA.”
Want daar waar de WAA stelt dat er voor haar werknemers binnen de WAA steeds minder plek is en de te
detacheren mensen soms moeilijk plaatsbaar blijken
bij een extern bedrijf, zet het College van B&W in op
nog meer pandenverkoop, nog minder bedrijfsactiviteiten bij de WAA en op meer externe plaatsingen zodat er op de kosten bespaard kan worden.
Vervoort: “De werkplekken met de juiste begeleiding
zijn schaars, we kennen de perikelen rondom de Huizen van de Wijk en Kan Doen. Als ik voorbeelden hoor
van mensen die via de WAA nergens langdurig aan de
slag kunnen, soms te horen krijgen dat ze de volgende dag weer ergens anders moeten opdraven in weer
een nieuwe omgeving, of werknemers die al een half
jaar thuis zitten, dan ben ik ernstig teleurgesteld en
betwijfel ik of de gewenste doelstelling van de WAAdetachering wel gehaald kunnen worden.”
“Het keurslijf waarin de WAA geperst is gaat haar nekken. Het afstoten en verzelfstandigen van voorzieningen loopt stroef, werknemers en vakbonden komen in

actie, zie de wijze waarop kringloopwinkel ’t Pakhoés
na veel gedoe overging naar Het Goed. En nog steeds
krijgen we signalen dat het daar nog niet goed gaat
met de werknemers, die voorheen rendeerden in hun
beschutte en veilige werkomgeving.”, zegt Vervoort.
“Nu geld besparen door een korte klap te maken zou
zo maar als een boomerang terug kunnen komen. Er
is niet nagedacht om dan de niet- en moeilijk plaatsbare werknemers alsnog op te vangen en beschut
werk te geven.”
“Als je zo tegengesteld kijkt naar de problemen die de
WAA aankaart, dan gaan er uiteindelijk zaken mis.
Daar moeten de gemeenten niet haar ogen voor sluiten maar op handelen. Dat mis ik in het veel te rooskleurige gemeentelijk beleid.”
Wethouder Hanno Lamers (CDA, werk) sprak in het
debat vooral zalvende woorden en dat het allemaal
vast goed zal komen, maar directe antwoorden op de
geuite kritiek kwam er niet.
Vervoort: ”Ja, de dreiging van een tekort van 2,88
miljoen euro voor 2018 is niet best, zeker niet, maar
de oplossingen om dat te voorkomen lijken ons voor
de toekomst juist voor grotere financiële problemen te
stellen. Laat staan wat dat doet voor de WAA’ers zelf.”
Vervoort: “De WAA doet vast veel om haar personeel
een goede werkplek te geven,
dat geloven we graag, maar
door de uitplaatsingen en afstotingen, de sterhuisconstructie, signalen over misstanden, enzovoorts, dan
wordt het steeds moeilijker om ieder individu en zelfs
hele groepen, dat te geven wat ze nodig hebben.”
“Ik ben bang dat het tekort bij de WAA zal oplopen.
Het ontbreekt bij de gemeenten aan visie en beleid
dat overal rekening mee houdt. Men rekent zich rijk
zonder oog voor de gevolgen. Ik houd mij hart vast.”

Wat moeten we doen met het mestprobleem in Limburg?
Recent publiceerden Dagblad De Limburger en NRC
reportages over mestfraude in Oost-Brabant en Noord
-Limburg. Er is een grootschalig netwerk opgebouwd
tussen mestproducenten, verwerkers en transporteurs. Ook voor de opslag en financiering zijn structuren opgebouwd waar
nauwelijks kennis over
lijkt te bestaan.
Justitie deed onlangs een
inval bij een mestverwerkingsbedrijf in Venlo.
Daar is niet alleen sprake van mogelijke miljoenenfraude, maar ook van grote hoeveelheden mest en
andere onbekende stoffen die mogelijk illegaal zijn
opgeslagen of verwerkt.
Het is al jaren bekend dat de mestproductie door intensieve veeteelt en veehouderijen gigantisch is en
dat in de mestverwerking veel geld omgaat. Ook is
bekend dat meststoffen een grote bedreiging vormen
voor het milieu, vanwege de grote hoeveelheden
(rest)stoffen die in het water en de bodem belanden.
De SP vindt dit een ernstige zaak en roept het Provinciebestuur op tot een diepgaand onderzoek naar de
wijze waarop met mest wordt omgegaan. Daarom

heeft de SP op 13 november vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het mestprobleem: Hoe en
waar wordt de mest opgeslagen en verwerkt en waar
komen de reststoffen terecht? Welke rol hebben de
overheden en hoe vullen zij deze in? Wat kan er gedaan worden om de problemen van veel te veel mest
aan te pakken?
SP-Statenlid en fractievoorzitter Bram Schaminée:
“Juist nu de provincie Limburg een omslag wil maken
naar de verduurzaming van
de Limburgse landbouw,
moet ook het mestprobleem aangepakt worden.
Dit is de schaduwkant van
de grote vee-industrie in
Limburg, met enorme gevolgen voor de kwaliteit van
water en bodem, maar ook voor de volksgezondheid.”
Deze maand staat de toekomst van de Limburgse
agrarische sector op de politieke agenda, dus de SP
zal ook daar inzetten op het aanpakken van het mestprobleem. Want zonder het aanpakken van de enorme
mestoverschotten en alle problemen die dat met zich
meebrengt, kan deze sector nooit duurzaam en toekomstbestendig worden.
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Museum: SP besluit niet op basis van vooral aannames en risico’s
Op woensdag 25 oktober besloot de gemeenteraad
dat het museum Van Bommel Van Dam niet alleen
verzelfstandigd moet worden maar ook gaat verhuizen
naar het voormalige postkantoor.
De SP kreeg te veel signalen dat de plannen veel te
ambitieus, onhaalbaar en risicovol zouden zijn. Reden
om stevige bedenkingen te uiten tijdens het debat.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “De laatste jaren maken diverse raadsfracties zich druk om de jaarlijkse
subsidie tegenover de dalende bezoekersaantallen.
In tijden van bezuinigingen
is het museum geslachtofferd omdat het te stevig op
de begroting zou drukken.”
“Dat is dan ook de reden dat het museum Van Bommel Van Dam als zelfstandige organisatie verder moet
en daarmee losgekoppeld wordt van de gemeente
Venlo. Daarvoor zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd en werd de samenwerking met
naaste buur het Limburgs Museum gezocht.”
“Voor de SP hoefde dit allemaal niet zo gehaast, maar
we wilden wel uitgezocht krijgen welke mogelijkheden
er zijn om het museum überhaupt open te houden.”
Eind oktober moest de Raad stemmen over het voorstel voor de zogenaamde transitie oftewel loskoppelen
en verzelfstandigen van het museum Van Bommel Van
Dam. Na jaren van onderzoek en talloze keren dat de
gemeenteraad geconsulteerd werd, was dit raadsvoorstel voor de meeste partijen feitelijk een hamerstuk.

Vervoort: “Echter kreeg de SP van diverse deskundigen waarschuwingen en bedenkingen te horen. Er zou
te veel worden uitgegaan van aannames, wensdenken
en financiële risico’s blijven onderbelicht.”
“Toen we het stuk nog eens kritisch bekeken konden
wij (en ook Lokale Democraten) niet meer met het
raadsvoorstel instemmen. Hopelijk zien we het verkeerd maar kom anders niet over enkele jaren klagen,
als het misgaat, dat men niet gewaarschuwd was.”
Hoe dan ook gaat de transitie door, gaat het museum
de komende twee jaar dicht om de verhuizing gereed
te maken om in 2019 in het voormalige postkantoor te
heropenen. Tevens blijft het gebonden aan het Limburgs Museum wat vooral in hun voordeel is gezien
bijv. de horecaopbrengsten
terwijl ze provinciale subsidie ontvangen tegenover
een verzelfstandigd museum Van Bommel Van Dam.
Een erg merkwaardige zet.
Vervoort: “Wij wensen het museum en alle medewerkers evengoed een succesvolle verhuizing toe en hopen dat dit zal leiden tot een mooie toekomst voor het
museum voor moderne kunst in Venlo.”
Nadat het echtpaar Van Bommel-Van Dam (waarnaar het
museum is vernoemd) haar kunstverzameling aan de gemeente schonk, werd speciaal daarvoor in 1971 het museum
voor moderne kunst gebouwd, in een voor die tijd (en nog
steeds) futuristisch gebouw dat vooral om haar unieke lichtinval wordt geprezen. Dat gebouw komt nu leeg te staan .

Chauffeursrestaurant wint rechtszaak, parkeerterrein weer open
De rechter maakte gehakt van het gemeentelijk besluit om het parkeerterrein aan de Keulse Barrière af
te sluiten. Binnen een week moest het geblokkeerde
deel weer open, was het
oordeel. Een overwinning
voor het truckerssrestaurant
maar onze politieke strijd is
nog niet klaar.
Op 19 oktober sloot de gemeente het parkeerterrein
met betonblokken af waardoor truckers er niet meer
terecht konden, een werkbaar alternatief met faciliteiten was en is ook nog steeds niet voorhanden.
Raadslid Petra Raijer: “De SP heeft daarover
menig keer de wethouder ter verantwoording
geroepen en moties ingediend, er werden
handtekeningen opgehaald en petities overhandigd, maar het gemeentebestuur deed niets.”
Al jaren is de uitbater van het restaurant in gevecht
met de gemeente Venlo maar de gesprekken verliepen
vooral stroef. De gemeente leek vooral te kijken naar
de komst van de grote winkelketen Van Cranenbroek
die zich op het terrein wil vestigen en het restaurant
staat daarbij blijkbaar in de weg. Dus de verstandhouding was al niet best maar de afsluiting was de druppel en deed de horecaman naar de rechter stappen.
Op 13 november was de uitspraak van de rechtszaak
die het ondernemersechtpaar Stroink van het truckersrestaurant De Nieuwe Keulse aan de Keulse Barrière, had aangespannen en voor hen goed uitpakte.
Die positieve gerechtelijke uitspraak was al een overwinning (en voor de SP reden om met bloemen de

ondernemers te feliciteren) maar nu de versperringen
op 20 november ook echt zijn weggehaald is het restaurant weer zeker van haar voortbestaan en daar zijn
ook de beroepsgoederenchauffeurs mee gebaat.
Op 22 november ging Petra Raijer weer eens langs bij
de Keulse Barrière, zoals wel vaker dit jaar om de situatie ter plekke te bekijken. Maar deze keer ook met
felicitaties voor de opgetogen maar ook opgeluchte
uitbaters van het chauffeursrestaurant daar. Want de juridische
overwinning betekende ook dat
de gemeente, op last van de
rechter, het terrein binnen 7 dagen weer open moest stellen. En dat gebeurde dus.
Petra Raijer: “Dezelfde dag dat uitspraak van de
rechtbank binnen was, heeft de gemeente gebeld om
een afspraak te maken. Daags daarna vond die afspraak al plaats en werden er in goed overleg afspraken gemaakt. Zo kan het dus ook!”
“Zonde dat daar wel jarenlange acties, onzekerheid en
een rechtsgang voor nodig waren.”
Maar met het gemeentebestuur zijn we nog niet klaar.
De domme zet van wethouder Ben Aldewereld
(VenLokaal, verkeer) om het terrein af te sluiten zonder dat er een realistisch alternatief tegenover staat,
en alle onveilige situaties die daarop volgden, zijn
voor rekening van de gemeente.
De SP heeft wel al afgedwongen dat de burgemeester
gaat onderzoeken hoe aan de misstanden en het uitbuiten door met name (schimmige) bedrijven een einde kan komen met meer inspecties en handhaving.
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