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Venlo zegt massaal
NEE
tegen verdrag
EU-Oekraïne
Onderzoek
naar
dossier
Q4 komt
er!
In haar vergadering van 30 november
koos de gemeenteraad unaniem voor
de aanpak en reikwijdte van de onderzoekscommissie, naar de financiële en
bestuurlijke handel en
wandel in de beladen
wijk Q4 vanaf 2001.
Zo krijgt de SP haar
zin en kan een verdiepend raadsonderzoek van start.

De SP pleitte daarop voor een verdiepend raadsonderzoek of raadsenquête
naar de (financiële) gang van zaken in
de wijk Q4.
Heerschop: “Dit om alles boven water
te krijgen, fouten en misstanden blootleggen, kijken wat er goed ging en wat
beter had gemoeten, wie en wanneer
waar mee bezig was en waar en hoe
zaken gingen.”

Fractievoorzitter en woordvoerder Ton
Heerschop: “Da’s op zich al opmerkelijk
omdat in het voortraject diverse partijen helemaal geen zin hadden in een
verder onderzoek en men ook in de
voorbereidingscommissie probeerde om
het onderzoek af te zwakken.”

In oktober haalden we de eerste slag
binnen; een onderzoekscommissie van
acht gemeenteraadsleden (van alle partijen) ging zelf aan de slag met het
vooronderzoek naar hoe zaken het best
kunnen worden aangepakt.

De wijk Q4, aan de noordzijde van het
stadscentrum, stond bekend om haar
criminele activiteiten. Vanaf 2001 werd
er met diverse projecten schoon schip
gemaakt waarbij vooral de drugsscène
uitgebannen werd, panden opgekocht
en opgeknapt werden, delen gesloopt
en er nieuwbouw kwam.
De wijk zou moeten transformeren tot
een culturele wijk maar dat kwam nooit
echt van de grond. Nu wordt het een
woonwijk met ook plek voor bedrijven.
Ton Heerschop: “Met de aanpassing
van de plannen rezen ook vragen hoe het zat met aanbestedingen en vergunningen, verleende subsidies en vriendjespolitiek, onduidelijke geldstromen en
vastgoeddeals, mogelijke integriteitsproblemen en belangenverstrengeling.”
Er kwamen vaker signalen dat er meer
aan de hand is maar het werd pas concreet nadat klokkenluiders binnen de
gemeente de zaak aan de kaak stelden.
Daarop vroegen begin dit jaar SP en
GroenLinks samen om een nader onderzoek. De gemeente besloot dat een
extern bureau onderzoek ging doen.
Heerschop: “In september verscheen
het rapport van dit bureau waaruit
bleek dat de gemeente onzorgvuldig is
geweest en er op onderdelen sprake is
van naïviteit of onprofessionaliteit.”
“Het rapport riep meteen veel nieuwe
vragen op, vooral omdat juist die zaken
waar de Raad vragen
over heeft niet onderzocht zijn. Het onderzoek was daarmee niet alleen veel te
duur (een half miljoen euro!) maar
vooral teleurstellend en onvolledig.”

Stefan Hugues zit namens de SP
in die commissie: “De conclusie is
dat er nog veel onduidelijk is en
er meer onderzoek nodig is, precies waar de SP vooraf voor pleitte.”
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AGENDA
Kerstactie op vrijdag 23
december om 16:00 uur in Blerick (bij ingang Wieënpassage)
en op zaterdag 24 december om
11.00 uur Tegelen (Kerkstraat).
Op 12 januari vanaf 19:00
uur Nieuwjaarsborrel, rondleiding, jaarvergadering SP in het
oude Stadhuis, Markt 1 te Venlo.
Fractieoverleg op maandag
16 en 23 januari en op 6 en 20
februari om 19.30 uur in de fractiekamer, stadskantoor 1e verdieping, Hanzeplaats 1 te Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdag
3 januari en 7 februari om 19.30
uur in de fractiekamer, nieuwe
stadskantoor 1e verdieping,
Hanzeplaats 1 te Venlo.
Partijcongres op 14 januari
in Tilburg over program en lijst
voor Tweede Kamerverkiezingen.

Diezelfde raadscommissie gaat nu onafhankelijk en objectief de verdieping in
en onderzoekt wat er vanaf 2001 tot nu
zoal speelde rondom het project Q4.
Hugues: “Daarvoor heeft de onderzoekscommissie vier onderzoeksvragen
geformuleerd.”
1) De raadscommissie wil weten hoe
B&W sturing gaf aan de herontwikkeling van de wijk Q4,
2) Hoe het bestuur omging met risico's
en signalen over moeilijkheden,
3) Hoe de ambtelijke organisatie uitvoering gaf aan vooraf gestelde doelen,
4) Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan op basis van het totale onderzoek.
“Hierbij kunnen er verhoren plaatsvinden met betrokken mensen die door de
commissie onder ede kunnen worden
gehoord.”
“De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer van 2017 verwacht
en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dan is het zaak, om de nodige
conclusies te trekken en aanbevelingen
op te gaan volgen.”
Heerschop: “Want aardig wat miljoenen
vloeiden door de wijk
maar wat leverde dat
op en wie of wat profiteerde ervan, waren nut
en noodzaak met elkaar
in overeenstemming? Goed om dit dossier eens grondig te onderzoeken.”
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Snel financiering Vierpaardjes regelen
Het Rijk zegt geld toe om de ondertunneling van de
Vierpaardjes gerealiseerd te krijgen maar dan moet de
gemeente zelf ook fors bijdragen.
Dat geld is echter niet meer gereserveerd. In een gezamenlijke
brief vragen VVD, SP, PvdA en
CDA aan het gemeentebestuur
om snel de financiering te regelen.
Begin november werd bekend dat het ministerie maximaal 20 miljoen euro wil bijdragen aan de aanpak van
spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo-zuid. Maar
om dat geld te krijgen moet Venlo wel nog enkele zaken zien te regelen.
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Om dit in een
stroomversnelling te brengen hebben op initiatief van
de VVD, SP, PvdA en CDA samen een brief met raadsvragen gestuurd aan het College van
B&W met onder meer het verzoek om
spoedig het benodigde geld te reserveren en een afspraak hierover met
de provincie te regelen, zodat het toegezegde geld van het Rijk naar Venlo komt en de ondertunneling van start kan gaan.”
Begin deze maand is de gemeentelijke begroting vastgesteld maar daarin is er geen geld gereserveerd voor
het ondertunnelingsproject. De SP wees daar toen al
op, dat het onverstandig is om het gereserveerde geld
voor andere zaken in te zetten en om de begroting
sluitend te krijgen.
Heerschop: “We zijn nog geen twee weken verder en

Stadhuis toneel Nieuwjaarsborrel SP
Een politiek roerig jaar nadert z’n einde en 2017 staat
voor de deur. Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden is op donderdag 12 januari onze Nieuwjaarsbijeenkomst.
Locatie is het stadhuis van Venlo alwaar we een rondleiding verzorgen door dit historische gebouw en in de
raadszaal plaatsnemen en stil staan bij de werking van
de lokale democratie en onze rol daarin.
Hiervoor komt een speciale gast naar Venlo, we houden nog even spannend wie dit is.
De bijeenkomst wordt gecombineerd met de Jaarvergadering
waarop we kort terugblikken op
wat we bereikt hebben in 2016 en
vooruit kijken wat we in het nieuwe
jaar voor elkaar willen krijgen.
Uiteraard wordt ook de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen
besproken en ook worden onze gemeenteraadsleden en afdelingsbestuurders kritisch
aan de tand gevoeld.
De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel in
de parterre van het stadhuis.

de Rijksoverheid komt met haar eindbod (de 20 miljoen euro) en daarbij de eis dat gemeente en provincie samen de overige 30 miljoen euro bijdragen
(totaal 51 miljoen euro).”
“Die investeringsreservering staat dus niet meer in de
begroting.”
“Gaat B&W hiervoor de begroting openbreken en welke gevolgen heeft dat voor andere zaken in die begroting? Hoe vlot lopen de onderhandelingen met de provincie of is er al een akkoord bereikt? Vragen die we
graag van B&W beantwoord krijgen.”

Heerschop: ”Er is de afgelopen jaren veel gesproken
en geschreven over de mogelijke ondertunneling maar
nu, met de toegezegde Rijksbijdrage, zijn we echt
ontzettend dichtbij om die tunnel eindelijk te kunnen
realiseren.”
“Met onze brief willen we een signaal afgeven aan
B&W om nu door te pakken. Smeed het ijzer als het
heet is. Het is nog onduidelijk hoe de verdeling tussen
Provincie en gemeente gaat zijn. Zorg dat je met de
provincie Limburg snel duidelijk hebt welk bedrag je
als gemeente moet gaan bijdragen en het geld er ligt
zodat de schop de grond in kan.”
raadsfractie mee te geven wat er goed gaat maar
vooral wat er beter kan, waar op gelet dient te worden, welke acties opgepakt kunnen worden of wat er
(meer) aandacht verdient.
Alle kritiek, ideeën, vragen en opmerkingen zijn welkom; daar worden we als SP alleen maar beter van!
Altijd eens de pracht en praal van het stadhuis van
binnen willen aanschouwen? Grijp dan nu je kans!
De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt dus gehouden op
donderdag 12 januari in het stadhuis van Venlo
(Markt 1). Het gebouw is open vanaf 19:00 uur, we
starten om 19:30 uur.
Parkeren kan op diverse plekken in de binnenstad,
vanaf de avond is het parkeren gratis. Het stadhuis is
voorzien van een lift en voor iedereen toegankelijk.
Alle leden en sympathisanten zijn welkom om samen
te proosten op het nieuwe jaar. We starten met een
toast op het nieuwe (politieke) jaar, die net als de
overige drankjes voor onze rekening zijn.
Een fijne jaarwisseling gewenst en graag tot ziens op
12 januari in het stadhuis!

Ook in 2017 gaat de SP voor een 100% sociaal Nederland want er is genoeg voor iedereen! Dat is en blijft
onze inzet in de gemeenteraad en ver daarbuiten.
Want ook in de gemeente Venlo is een betere en een
socialere verdeling van de rijkdom en bestrijding van
de toenemende tweedeling nodig.
Hoe? Hierover gaan we graag met u het gesprek aan.
Schroom dus niet om het afdelingsbestuur en de
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