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AGENDA 

 

 Door het Coronavirus vinden 

veel bijeenkomsten  digitaal 

plaats. Dit geldt ook voor onze 
fractieoverleggen en scholingen. 

Mocht de situatie dat weer toela-
ten dan worden (fysieke) bijeen-

komsten bekend gemaakt. 

 Bestuursoverleg op dinsdag 

8 december om 19.00 uur. Wil je 
meepraten? Laat het ons weten.  

 Bijeenkomst denktank op 

dinsdag 8 december om 20.00 

uur. Aanmelden via: venlo@sp.nl  

 Partijraad op zaterdag 21 

november om 10.30 uur online.  

 Partijcongres op zaterdag 12 

december. Meer info: www.sp.nl 

Diep respect voor de mensen die voor 
ons 7 dagen per week klaar staan in de 
Corona-test-straten.  
SP-raadslid Angelique Weingarten: “In 
oktober mocht ik vanwege gezond-
heidsklachten zelf door de teststaat en 
ik kan uit eerste hand vertellen dat 
men bergen met werk verzet.” 
 
“De medewerkers staan in een tochtige 

hal met uitlaatgassen om 
hen heen. En hoewel ge-
vraagd wordt de motor 
van de auto uit te zetten 
doet dit niet iedereen. 

Jammer, hufterigheid kom je overal 
tegen.” 
“Je wordt heel vriendelijk ontvangen en 
krijgt goede uitleg. Echt diep respect 

voor deze mensen van de teststraat.” 
 
Daarom dachten wij; zullen wij als SP 
ook hen een hart onder de riem steken 
en een lekker stukje vlaai brengen?  
Dus gingen we op 23 oktober met drie 
vlaaien naar de testlocatie in Blerick. 
Het werd zeer gewaardeerd. 
 
Bekijk het filmpje van het aanbieden 
van de vlaaien op onze Facebook-
pagina @VenloSP of onze website: 
venlo.sp.nl 
  
Wij blijven als SP vechten voor structu-
reel betere beloning voor deze helden 
in de zorg, onze politieagenten, brand-
weerlieden, schoonmakers en al die 
andere hulpverleners. Niet klappen 
maar lappen want alleen applaus is 
onvoldoende! 
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SPeerpunten 

Vlaai voor corona teststraat 

Begin november werd de begroting be-
sproken in de gemeenteraad: Waaraan 
wordt tussen 2021-2024 in Venlo wel of 
geen geld uitgegeven? Er was veel aan-
dacht voor armoedebeleid maar ook 
ging het weer over subsidies en de sa-
menlevingsagenda. Vooral de oppositie 
(CDA, VVD, PVV, D66) klaagde daar-
over, al was dat het enige kritische dat 
ze konden bedenken. De begroting werd 
dan ook door alle fracties aangenomen. 
  
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: 

“De financiën zijn op orde en er 
wordt flink geïnvesteerd in wijken 
en mensen. Een huishoudboekje 
waar je alleen maar mee kan in-

stemmen. En dat gebeurde dan ook, 
unaniem, al was daar wel eerst een de-
bat van in totaal 11 uur voor nodig.” 
 
Er lagen 16 moties en een wijzigings-
voorstel op tafel waarvan na beantwoor-
ding en toezeggingen van het college de 
meeste werden ingetrokken. Zo hoefden 
ook onze eigen 4 moties niet meer in 
stemming te worden gebracht omdat 
B&W ze heeft overgenomen. 
  
Weingarten: “Moties waarin de SP vroeg 
om drempelverlaging van minimarege-
lingen (zoals kwijtschelding) en verrui-
ming van bestaande regelingen. Wij 
maken ons zorgen over mensen in ar-
moede die óf niet bereikt worden óf die 
nu buiten de boot vallen omdat ze net 
iets te veel inkomsten hebben.” 
 
Daarnaast hadden we een motie die 
vroeg om een onderzoek naar de ar-
moedeval en een creatieve toeleiding 
naar werk en/of (om)scholing. 

Ook vroegen we aandacht voor zwem-
lessen in het onderwijs. Daarvan wordt 
nu bij de scholen de behoefte bespro-
ken en wat ervoor nodig is om school-
zwemmen weer in ere te herstellen. 
 
Ook pleitten we om kinderen via Stich-
ting Leergeld naast het zwemdiploma A 
ook het diploma B te laten halen. En 
om deze kinderen niet te laten kiezen 
tussen een computer of een fiets voor 
school, maar om beide mogelijk te ma-
ken. Dat gaat nu ook gebeuren. 
 
Zo kregen we een positieve reactie 
op elk voorstel van de SP. 
 
SP-raadslid Stefan Hugues: “Zo ook op 

voorstellen voor een beter sprei-
dingsbeleid bij woningtoewijzing, 
verdeling van sociale huurwonin-
gen, en meer inspectie bij ka-

merbewoning en onpasselijke verhuur 
aan vaak arbeidsmigranten die ge-
dwongen met te veel mensen in een 
woning moeten leven. Wat ook voor 
veel overlast zorgt. Ofwel leefbaarheid, 
veiligheid en weten wat er speelt achter 
de voordeur om te komen tot een suc-
cesvolle wijkaanpak. Dit wordt allemaal 
door het college opgepakt.” 
 
“Verder vroegen we aandacht voor de 
penibele positie van jongeren die hun 
baan verloren (flex-contracten) of niet 
aan een woning kunnen komen.” 
“Ook om meer capaciteit voor maat-
schappelijke opvang, uitvoering van 
onze vorig jaar aangenomen moties 
voor verruiming winterregeling dak- en 
thuislozen, en die voor openbare toilet-
ten in de winkelcentra.”, zegt Hugues. 

Prima begroting, en wederom unaniem aangenomen 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-

genheid en Sport 

Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 

mailto:venlo@sp.nl
http://www.sp.nl
https://www.facebook.com/VenloSP/videos/693845814579727/?t=0
https://venlo.sp.nl/nieuws/2020/10/vlaai-voor-de-corona-teststraat
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Afgelopen periode werkte de Nederlandse overheid 
aan een zogenoemde ‘houtskoolschets’ 
voor de acute zorg. Dit lijkt te gaan over 
het terugdringen van de zorgkosten 
maar blijkt ook een ontwerp voor het 
sluiten en centraliseren van de spoedei-

sende eerste hulpen en geboortecentra. Verstopt in 
een conceptplan dat desastreuze gevolgen kan hebben 
voor onze zorg.  
 
Reden voor SP-raadslid Ton Heerschop om op 8 okto-

ber vragen te stellen aan het gemeentebestuur: 
“In de eerste plaats wil ik weten of B&W weet 
heeft van deze schets, en die ondersteund. 
Want in onze regio staan door deze schets ze-

ker de zorg in Weert en mogelijk in Roermond ter dis-
cussie.” 
 
“Als een dergelijke spoedlocatie verdwijnt, volgt al 
snel een beperking van de operatiekamercapaciteit en 
vervolgens ook ic-bedden die gesloten worden. Wat 
rest is het verdwijnen van een ziekenhuislocatie of het 
overblijven van een grote polikliniek. Dat raakt ook 
Venlo en haar regio.” 
  
“Als er immers een grote vraag aan intensive care-
bedden is (zoals in maart door de coronapandemie),  

 

dan is het alle zeilen bijzetten en moet je geen extra druk 
op de ziekenhuislocatie in Venlo willen. Het lijkt wel of 
men deze schets erdoor wil drukken zonder te kijken naar 
de problemen die we sinds corona hadden.” 
  
Een ander knelpunt is de geboortezorg. Als die wordt 
weggehaald in bijvoorbeeld Weert dan moeten vrouwen 
straks naar Roermond, Eindhoven of Venlo uitwijken. 
“Hoe lang is die extra reistijd en hoeveel bevallingen vin-
den straks ‘langs de snelweg’ plaats?”, aldus Heerschop. 
  
“De houtskoolschets blinkt weer eens uit in Randstad-
denken”, aldus Heerschop, die zelf jarenlang in de zorg 
werkte. “In de Randstad kun je snel in het eerstvolgende 
ziekenhuis zijn. In onze regio ben je al snel vele kilome-
ters aan het rijden.” 
“Dat ergert me, dat men in die ‘houtskoolschets’ er niet 
bij vermeld dat er dus een langere aanrijdtijd van hulp-
verleners is naar de betreffende dan gecentraliseerde 
spoedpost.” 
 
“Daarnaast hadden we begin dit jaar een flink tekort aan 
ic-bedden. Misschien is het ziekenhuis Venlo niet direct 
betrokken nu. Maar er bestaat ook zoiets als solidariteit 
met onze buren. Daarnaast zou je nu niet moeten bespa-
ren op ic-bedden, maar juist investeren in een uitbrei-
ding. Dat we er te weinig hebben is wat de SP betreft het 
afgelopen jaar wel bewezen.” 

Zorgen over toekomst van acute zorg 

De nieuwe versie van het concept-verkiezingsprogramma 
was aan de beurt om te bespreken. De 1e versie en de 
kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkie-
zingen (op 17 maart 2021) werd op 29 september aan de 
leden voorgelegd. In het jongste concept is de inbreng 
van alle SP-afdelingen op het eerste stuk verwerkt. Aan 
de leden van de SP in Venlo om daarover te besluiten. Dit 
deden we digitaal op 19 november jongstleden. 
 

In september is met een aantal leden het 
conceptverkiezingsprogramma van de SP 
voor de komende Tweede Kamerverkiezin-
gen 2021 besproken. Dit om te komen tot 

een volwaardig programma waarmee we de campagne 
kunnen aangaan en kiezers overtuigen om SP te gaan 
stemmen. 
  
Met de inbreng van deze verslagen van alle afdelingen is 
onlangs een 2e conceptverkiezingsprogramma gepubli-
ceerd. Ook dit is naar de leden toegestuurd maar staat 
ook op de besloten ledenwebsite SPnet. 
Dit 2e concept wilden we wederom met jullie bespreken. 
Mochten we nog aanpassingen willen kan dit middels wij-
zigingsvoorstellen en moties, die op het Congres van 12 
december 2020 in stemming worden gebracht.  
  

Overige agendapunten van de ledenvergadering waren:  
benoeming nieuw bestuurslid 
kascontrole 
actuele kwesties en wat er verder nog ter tafel komt 

  

Vanwege de coronamaatregelen was een fysieke bijeen-
komst niet mogelijk en moesten we deze digitaal organi-
seren. Niet ideaal, maar het kan even niet anders. 
 

Goede nieuws was dat enkele wijzigingen die we eerder 
aandroegen zijn overgenomen of tekstueel verwerkt. Ech-
ter blijven er 3 punten over die niet zijn aangepast maar 
wij wel te belangrijk vinden om te laten lopen. Die gaan 
we op het congres met wijzigingsvoorstellen aankaarten. 

Meld je aan en spreek je uit over het 
(concept)verkiezingsprogramma 

In vragen aan het stadsbestuur roept de SP het colle-
ge op te zorgen voor méér stemlocaties bij de komen-
de Tweede Kamerverkiezingen. Dit om de drempel om 
te gaan stemmen in tijden van corona zo laag moge-
lijk te houden. 
  
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zei dat 
veel stemlokalen waarschijnlijk niet bruikbaar zijn in 
de anderhalve-meter-samenleving, en er de komende 
verkiezingen daarom minder stembureaus zullen zijn. 
  
SP-raadslid Stefan Hugues: “De houding van de minis-
ter is erg afwachtend. Daarom onze oproep om te zor-
gen voor méér stemlokalen. Ook in crisistijd is het van 
belang dat de democratie goed blijft functioneren.” 
  
De SP wil onder meer dat Venlo serieus werk maakt 
van alternatieven. “Zo kan er gekeken worden naar 

stemlocaties in de buitenlucht. Je 
kunt een tentopstelling buiten met 
hekken zo inrichten dat mensen goed 
afstand kunnen houden.” 
“Wellicht dat ook andere zalen dit 

keer gebruikt kunnen worden als stembureau. Slim 
om nu alvast bij schoolbesturen te inventariseren of 
het mogelijk is om extra stembureaus in schoolgebou-
wen te openen”, zegt Stefan Hugues. 
  
De SP spoort het Venlose gemeentebestuur vooral aan 
om creatief en vindingrijk te zijn in de zoektocht naar 
oplossingen.  
Stefan Hugues: “Er ligt natuurlijk geen kant-en-klaar 
draaiboek klaar voor het organiseren van verkiezingen 
in coronatijd. Maar de Tweede Kamerverkiezingen zijn 
te belangrijk om zomaar te accepteren dat er straks 
op minder plekken gestemd kan worden.” 
“In deze moeilijke tijden moet je er juist voor zorgen 
dat mensen zo gemakkelijk mogelijk hun stem kunnen 
laten horen.” 

SP pleit voor méér stemlokalen bij 
Kamerverkiezingen in coronatijd 


