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Venlo zegt massaal
NEEmes
tegen
EU-Oekraïne
Zorgtekort:
Met het
opverdrag
de keel
stemmen
Woensdag 6 december was er een extra raadsvergadering over de extra miljoenen om het zorgtekort (jeugdzorg
en beschermd wonen) het hoofd te bieden, én om flink te moeten bezuinigen
om dát tekort de komende jaren niet nog
meer te laten oplopen. De voorstellen
hiervoor gaan overal
pijn doen, het plaatste de Raad voor
een onmogelijk dilemma.
Concreet vroeg B&W om nu 4,4 miljoen
euro extra vrij te maken in de begroting voor de inkoop van maatwerkdiensten (jeugdzorg). Daarmee wordt het
budget opgehoogd tot afgerond 17,9
miljoen euro terwijl in mei nog werd
gerekend met een totaal tekort van
ruim 12 miljoen. Daarmee is het tekort
nu voor de derde keer hoger geworden.
Fractievoorzitter Ton Heerschop voerde
het woord tijdens het debat: “De Raad
staat met het mes op de keel en de rug
tegen de muur. Het maakt weinig uit of je vóór of tégen het
collegevoorstel stemt want pijn
gaat het toch wel doen. Zeker
voor mensen die zorg nodig hebben
maar ook voor de zorgaanbieders die
met de nieuwe aanbesteding nauwelijks
een kans kregen.”
Een stevig debat dus, wethouder Aldewereld had (opnieuw) wat uit te leggen. En het vertrouwen was al broos.
Ton Heerschop: “Door nu in te grijpen
zou er mogelijk in 2021, over vier jaar
dus pas, weer een financieel evenwicht
zijn en de tekorten weggewerkt. Dat
klinkt mooi maar betekent wel dat er
flink bezuinigd moet gaan worden op
de uitvoering van de zorg.”
De gemeenteraad werd gevraagd om
een ongedekte cheque om het tekort
weg te werken. Maar wethouder Ben
Aldewereld (VenLokaal, zorg) heeft
geen idee waar het geld vandaan te

Nieuwjaarsborrel
Alle leden en sympathisanten zijn welkom om te toosten op het nieuwe jaar.
Belangrijkste zaken zijn het
definitief vaststellen van het
verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2018. Bij een hapje
en drankje wordt daarnaast kort teruggeblikt op 2017 en verteld wat we als

halen anders dan uit het zorgbudget
zelf. Dat kan dus alleen maar ten koste
gaan van de uitvoering van die zorg.
Ton Heerschop: “Ik heb de gemeenteraad en B&W een spiegel voorgehouden
hoe het zorgtekort op te lossen, hoe dit
miljoenenverlies kon ontstaan en welke
gevolgen de mogelijke oplossing heeft.
Want andere/mindere zorg, bezuinigingen, snijden in de PGB’s, minder aanbieders en keuzevrijheid, wat dit doet
met de kwaliteit van de zorg… Dat gaat
onze inwoners hoe dan ook raken.”
De vraag zou dan ook moeten zijn wat
dit gaat betekenen voor de mensen. De
keuze zou zo maar kunnen zijn; wel
zorg voor de één maar geen zorg voor
de ander. Het zal ook betekenen dat
kleinere zorgaanbieders nauwelijks een
kans krijgen om mee te doen en mogelijk ten onder gaan.
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AGENDA
Fractieoverleg op maandagen
18 december, 15 en 29 januari
steeds om 19.30 uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdagen 2 januari en 6 februari om
19.30 uur in de fractiekamer.
Bijeenkomsten Denktank op
dinsdag 9 januari en 13 februari
om 20.00 uur in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6
in Blerick (iedereen is welkom).
Nieuwjaarsborrel op donderdag 4 januari om 19.30 uur in
zaaltje Boulevard Hazenkamp,
Albert Verweystraat 6 in Blerick.
Congres SP op zaterdag 20
januari (locatie volgt nog).

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

Heerschop: “Voor ons is helder dat er
alleen maar verliezers zijn in dit zorgdossier. Onzekerheid zal de komende
jaren blijven. Of je nu voor of tegen
stemde maakte dan geen verschil. Wat
ook besloten zou gaan worden, dit treft
de meest kwetsbare mensen.”
De SP kreeg samen met GL en PvdA
een wijzigingsvoorstel aangenomen
waarmee het beleidsstuk op 8 punten
werd aangepast. Daarmee konden we
met een geruster hart instemmen.
Alsof we keuze hadden; of 4,4 miljoen
nu of 9 miljoen in 2018 extra…
De SP sprak haar afkeuring uit over de
gang van zaken en beet de wethouder
toe dat we hem als een pitbull in de
gaten zullen houden om de zorg goed
geregeld te krijgen.
SP-Venlo in 2018 willen gaan doen.
Daarnaast worden het afdelingsbestuur
en onze volksvertegenwoordigers kritisch aan de tand gevoeld. Uiteraard
worden ook de actuele politiek en vragen besproken.
Graag tot ziens op donderdag 04 januari 2018. We starten om 19:30 uur. Locatie is een zaaltje in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 te Blerick.
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SP is en blijft tegen de kabelbaan
De gemeenteraad sprak eind november weer eens over
de plannen voor het kazerneterrein. Ditmaal vooral over
de kabelbaan daarnaartoe vanuit de
binnenstad, over de Maas. Een onzalig
plan maar ook nu weer blijft een raadsmeerderheid geloven in de aanbesteding. De SP is kritisch en realistisch en
waarschuwde voor een ongeluk in slow motion.

Heerschop: “Als het kabelbaanplan dan zo krachtig en zo
goed was, dan had de SP graag gezien dat er niet zoveel
discussie was over de soort oeververbinding en dat het in
ieder geval de gemeente Venlo geen geld gaat kosten.”
Maar aan het plan voor de kabelbaan kleven te veel risicico’s. Ook dit plan wordt net als de vorige plannen een
‘ongeluk in slow motion’. Als we niet oppassen dan gaan
we als gemeente met de kabelbaan een attractie financieren. Daar is een gemeente niet voor bedoeld en daar
moet de gemeenteraad zich niet voor laten lenen.”

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “We zijn niet tegen
ontwikkelingen van het kazerneterrein en zelfs delen
van het amusementspark ‘Fort van Venlo’ vinden we
daar prima passen. Maar de grootsheid waarmee het
terrein nu wordt aangepakt en de manier waarop dit
gemeentebestuur nu denkt garantstellingen te moeten
geven, is echt een brug te ver.”
“Ik vroeg aan de wethouder; Als u het dan zo nodig
vindt om een attractie te financieren, of misschien garantstellingen moet maken voor een attractie, wat hebt
u dan nog meer in petto? Wat mogen ondernemers vragen, waar ligt voor u de grens? Wat de SP betreft gaat
er geen cent naar de kabelbaan toe. Simpelweg omdat
we ons dat niet kunnen veroorloven.”
De SP heeft was nooit voorstander van een kabelbaan
als oeververbinding, eerder stemden we voor een brug.
Die staat er immers voor ‘altijd’, doet het bij weer en
wind, zitten geen exploitatiekosten of ticketverkoop aan
vast, iedereen kan er gebruik van maken.
De bouwkosten zijn hoog maar er is geen faillissementsrisico, wat bij andere opties (pont, bus, kabelbaan) wel het geval is. De gemeenteraad koos echter in
meerderheid voor de veelbesproken kabelbaan.
Ton Heerschop: “Daarnaast moet de liefde wel van twee
kanten komen. Als wij deze zomer een
bericht krijgen dat er een aanvraag zou
moeten plaatsvinden vanuit de initiatiefnemers (van de plannen voor het kazerneterrein) voor een vergunning, waarom is dat dan niet
gebeurd? Waarom hebben we die mensen daar niet
sterker op aangesproken? Dat was toch de afspraak?”
“Het was toch ook net zo de afspraak dat die vergunning er voor een bepaalde datum zou zijn? Wethouder
Jos Teeuwen (CDA) pakt daar niet op door, hij geeft
weinig aan. Hij stuurt een brief maar daarmee houd het
op. Op die manier is het lastig zaken doen. Wie houdt
wie nu aan het lijntje?”

Ledenavond voorbereiding congres
Op 20 januari 2018 vindt het Congres van de SP plaats.
Het concept-congresstuk wordt in alle afdelingen met de
leden besproken.

Heerschop: “De initiatiefnemers willen een oeververbinding (de kabelbaan) die moet worden aangelegd door de
gemeente. Als die plannen werkelijk zo verschrikkelijk
goed zijn, als de markt het kazerneterrein moet gaan
ontwikkelen, waarom dan de greep in de lege schatkist
voor de kabelbaan?”
Hoe je het ook wendt of keert, zeggen dat de kabelbaan
ons niets gaat kosten is flauwekul. Zeker als het mis gaat
dan komt men als eerste bij de gemeente aankloppen.
Ton Heerschop: “De gemeente moet zelfs garant staan
dat er een oeververbinding aanwezig is. Dus als bijvoorbeeld de exploitant er de brui aan geeft of failliet gaat,
moet de gemeente het dan overnemen? En dat zou ons
geen geld kosten? Waarom plaatst de gemeente zich in
zo’n slechte onderhandelingspositie?”
“Het hebben van een alternatief plan zou de onderhandelingspositie van de wethouder wellicht kunnen verstevigen. Maar dat ontbreekt wederom, er is weer geen PlanB zo begrijp ik. Reden te meer voor de SP om niet in te
stemmen met deze risicovolle kabelbaan.”
Heerschop: “Triest maar waar; we hebben inmiddels al
vele plannen voor het kazerneterrein in stemming gehad
en uiteindelijk zien falen. Het voorstel voor de kabelbaan
zit vol gevaren en valkuilen.”
Of die kabelbaan er überhaupt gaat komen is nog maar
de vraag. Enkele maanden terug stelde de gemeente dat
er wel 20 gegadigden waren voor de bouw en exploitatie,
nu doet ze daar geen meldingen meer over omwille van
juist de aanbesteding daarvoor.
Zou ons niets verbazen wanneer uiteindelijk de kabelbaan alsnog ingeruild wordt voor een brug.
uitbrengen, daar waar het voorheen via afgevaardigden
verliep. Ook kunnen er die avond nog wijzigingsvoorstellen en moties ingebracht worden.
Kijk op de site http://spnet.nl/kandidaten-partijbestuur
(inloggen met je lidnummer) voor meer details over het
congres, documenten daarvoor en het proces er naartoe.

Op 23 november was hiervoor onze ledenvergadering.
Er was een goede discussie over de congresstukken en
de kandidatenlijst. Menig kritiek werd
naar voren gebracht en verwoord in een
verslag dat naar het landelijke bestuur
is gestuurd. Daar wordt alle inbreng
vanuit de afdelingen besproken en de wijzigingen in de
nieuwe congresstukken verwerkt.
Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering tevens
Nieuwjaarsborrel op 4 januari aanstaande (zie voorpagina) kan elk lid zijn/haar stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe landelijk bestuur. Voor het eerst
in de SP geldt dan dat elk lid persoonlijk z’n stem kan
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