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SP stelt vragen naar beschikbaarheid van zorg
Op 21 november kwam in het nieuws
dat patiënten verzekerd bij VGZ voor
een eerste bezoek aan
een medisch specialist
niet meer terecht kunnen
bij het Zuyderland ziekenhuis. In 2016 deed zich nagenoeg
hetzelfde voor in Venlo. Nu dreigt de
zorg in Venlo weer in gevaar te zijn.
Daarover willen we opheldering en actie
om problemen in de zorg te voorkomen.
In 2016, werd in VieCuri in Venlo operaties en eerste polikliniekbezoeken uitgesteld vanwege problemen met de budgettering vanuit de verzekeraars. In het
geval van het Zuyderland nu zijn overigens alle verzekerden die onder VGZ
vallen de dupe. Dus ook de verzekerden
bij Univé, ZEKUR, Bewuzt, Zorgzaam,
UMC en IZA worden benadeeld.
SP-raadslid Ton Heerschop: “Het
nieuwsbericht van 21 november was

voor de SP aanleiding om verder onderzoek te doen naar de situatie van verzekerde zorg in Venlo. Tot onze
verbazing kregen wij signalen dat
in Venlo mogelijk ook diverse
zorgaanbieders aan hun plafonds
zitten. Er zou zelfs sprake zijn van uitstel van zorg, in het voorbeeld dat wij
ontdekten jeugdzorg, tot het tweede
kwartaal van 2019. Spoedzorg en zorg
voor kinderen valt gelukkig buiten deze
budgetproblemen.”
Er zijn zorgelijke signalen ook betreffende de plafonds in Venlo. De SP stelt
daarom raadsvragen aan het college
van B&W in Venlo.
Ton Heerschop: ”Marktwerking in de
zorg is een perverse prikkel waarmee
de zorgverzekeraars hun winsten en
zorginstellingen hun budgetten willen
veiligstellen. Dit moeten wij een halt
toeroepen. Ik vraag B&W daar waar
mogelijk actie te ondernemen.”

Kandidaten en programma Statenverkiezingen gekozen
Zaterdag 17 november bespraken en
stemden de Limburgse SP'ers over de
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen (in maart 2019)
voor Provinciale
Staten.
Daarnaast werden de afscheidnemende
Statenleden en gedeputeerden bedankt
voor hun inzet.
Met het verkiezingsprogramma (dat
inclusief alle wijzigingsvoorstellen werd
aangenomen) gaan we de campagne in
om Limburg en het voor de Limburgers
beter en socialer te maken. Daarvoor
hebben we een mooie lijst met 47 top
kandidaten die de strijd aan zullen
gaan!

De top-10 kandidaten van de SP-lijst
met helemaal links Ton Heerschop uit
Tegelen (raadslid in Venlo) en 2e van
rechts lijsttrekker Marc van Caldenberg
(uit Landgraaf).
Kersverse lijsttrekker Marc van Caldenberg sloot zijn toespraak treffend af:
“Kom maar op. De SP is voor niemand
bang. Wij gaan voor niemand aan de

kant. Wij zijn het reële alternatief. Kom
maar op en doe mee!”
De eind september opgestapte gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen werd
uitvoerig bedankt voor
haar werk, zij heeft de
sociale agenda voor
elkaar gekregen waardoor de provincie nu
ook oog heeft voor de
noden van mensen in de provincie.
Ook onze fractievoorzitter Angelique
Weingarten werd bedankt dat ze afgelopen mei haar verantwoordelijkheid nam en
tot en met de nieuwe
lichting de vrijgekomen
Statenzetel invult.
Op de SP-kieslijst staan 47 topkandidaten, waaronder uit onze afdeling Venlo de raadsleden Ton Heerschop (op plaats 10), Angelique Weingarten (plek 30), Stefan Hugues
(plaats 18), Petra Raijer (plek 39), onze wethouder Alexander Vervoort
(plaats 35) en ook ROOD-lid Rohan
Nagel (op plek 21).
Meer informatie over de lijst en de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma, vind je hier: https://
limburg.sp.nl/nieuws/2018/11/sp-steltverkiezingsprogramma-enkandidatenlijst-vast
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AGENDA
Fractieoverleg op de maadagen 14 en 28 januari om 19.30
uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo (stadskantoor,
kamer 1.11).
Bestuursoverleg op dinsdag
8 januari om 19.00 uur in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 in Blerick.
Bijeenkomst denktank op
dinsdag 8 januari om 20.00 uur
in Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick.
Nieuwjaarsborrel en ledenver
-gadering op dinsdag 29 januari.
Locatie en tijdstip volgen nog.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Fidan Yildirim-Karacaer
06-24 23 70 02
fidanyildirim@live.nl
Coördinator Denktank
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56
kylin@home.nl

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

Motie over kinderpardon, Venlo geeft signaal af, al is raad verdeeld
Ook vanuit Venlo zal er bij het kabinet Rutte-3 op worden aangedrongen om soepeler om te gaan met het kinderpardon voor kinderen die al langer dan vijf jaar
in een asielprocedure zitten. Inmiddels zijn er zo’n
honderd gemeenten in Nederland die een dergelijk
signaal in Den Haag afgeven.
De gemeenteraad van Venlo nam op 28 november een motie
aan - ingediend door EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en CDA
- die het college van B&W opdraagt om via de VNG
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) met de regering te bespreken hoe procedures verkort kunnen worden én welke oplossingen er zijn voor gewortelde kinderen die op dit moment
uitgezet dreigen te worden.
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Ook de gemeenteraad kan iets vinden over het kinderpardon. Het gaat om kinderen die ook in onze wijken en buurten wonen, naar onze
scholen gaan, betrokken zijn in (sport)verenigingen. Maar ze

Aanscherpen nieuwe sportvisie
Op 21 november besprak de gemeenteraad de aanzet om te
komen tot een nieuwe sportvisie voor Venlo. De gemeente
Venlo werkt momenteel aan een nieuwe
sportvisie voor de komende jaren. Toegespitst wordt op de onderdelen sportontwikkeling en sportvoorzieningen. Voor de SP
lag de nadruk op het betrekken van ouders, gezondere sportomgeving, betere communicatie en vitale sportaccommodaties.
SP-raadslid Petra Raijer: “De afgelopen tijd was er veel te
doen over een uitspraak (die hij niet deed) van de wethouder
over een dwingende rol van de gemeente om voetbalclubs te
laten fuseren zodat het aantal ongebruikte voetbalvelden (en
de onderhoudskosten) zal afnemen. Iedereen viel over de
‘dwang’ maar tijdens het debat bleek dat die maatregel al
sinds 2010 in het beleid is opgenomen en nog nooit is gebruikt. De Raad was vergeten er destijds zelf mee ingestemd
te hebben. Onze wethouder moest hen er aan herinneren...”
“Daarnaast bleek dat de gemeente ook geen dwang wil of
gaat hanteren, het dient enkel als ‘stok achter de deur’ op het
moment dat het niet meer anders kan, als niets anders meer
lukt om de verenigingen tot gesprek aan te zetten. ”
Wethouder Alexander Vervoort (SP, sport): “Daarvan is nu al
geen sprake want de 14 voetbalverenigingen zijn met
elkaar in goed overleg over samenwerking zonder dat
de gemeente daar sturing aan hoeft te geven. De ogenschijnlijke ‘dwang’ die door elke fractie benoemd werd
als iets dat te ver gaat, was daarmee erg snel van tafel want
ongemakkelijk om te debatteren over iets wat niet B&W maar
de gemeenteraad zelf acht jaar geleden heeft ingesteld.”
“Fusies worden niet van bovenaf opgelegd, dat werkt niet,

Motie: meer openbare toiletten
In de gemeenteraad hield de SP op 28 november een pleidooi
om te onderzoeken op welke wijze de gemeente Venlo meer
openbare toiletten kan realiseren in de winkelcentra en hierin
actief de ondernemers te betrekken. Ook vroegen we te onderzoeken hoe hierbij ook voorzieningen voor de verzorging
van zuigelingen en het geven van borstvoeding te realiseren.
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Diverse gemeenten
hebben de handen ineen geslagen met
ondernemers om zo de winkelcentra te
voorzien van voldoende openbaar toegankelijke toiletten en plekken waar je je
baby kunt verzorgen of ongestoord de borst geven. Hiermee
komen we vele mensen tegemoet die nu vaak moeilijk ergens
terecht kunnen of zelfs maar thuis blijven.”

zijn niet één van ons. En dat wringt.”
“Het kan niet kloppen dat mensen zo lang moeten wachten op procedures, zeker kinderen niet. Volgens de
Vreemdelingenwet klopt het misschien wel, maar volgens
het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind niet.”
Burgemeester Scholten zei tegen de raad (ook in reactie op aanmerkingen van de VVD) dat het kinderpardon weliswaar een
onderwerp is voor de Tweede Kamer, maar begrijpt de argumenten van de Venlose raad en zei toe de motie te zullen uitvoeren
en bij de regering het signaal af te gaan geven.
De motie roept het gemeentebestuur op om aan te sluiten bij de
(al ongeveer honderd) Kinderpardongemeenten en hiermee een
signaal af te geven bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat er een permanente en duurzame oplossing voor gewortelde kinderen moet komen, middels een versoepeling van het
meewerkcriterium van het Kinderpardon, ruimhartig gebruik van
de discretionaire bevoegdheid en/of andere maatregelen.
verenigingen moeten zelf bereid zijn om over samenwerking te
praten. De gemeente steunt hen hierin omdat we zien dat veel
clubs een onzekere toekomst voor zichzelf zien, clubs steeds
minder leden kennen en vaker velden over hebben. Nu niks doen
is op de lange termijn desastreus voor het voetbal en de sportbeoefening in de gemeente.”
SP-raadslid Petra Raijer: “We zijn wel benieuwd wat de gesprekken tussen de voetbalclubs gaat opleveren. Het kost tijd; er
moet rekening gehouden worden met de emoties en oude
sentimenten van een club. Een goede communicatie is
belangrijk: van gemeente naar bestuur maar ook naar de
leden en de vrijwilligers, dat iedereen weet wat, waarom
en wanneer speelt.”
“Het is een feit dat er te veel accommodaties zijn die te weinig
gebruikt worden. Dat hier iets moet gebeuren dat is duidelijk.
Samenwerking zal noodzakelijk zijn. Er gebeurt al best veel hierin, maar dat zal nog meer moeten, niet alleen wat optimaal gebruik van velden betreft maar ook qua trainers of kader/bestuur
als voorbeeld.”
Petra Raijer: “Bij het onderdeel sportontwikkeling wordt in de
sportvisie ingezet om de jeugd te stimuleren om te bewegen en
gezond te leven. Dit in samenwerking met het onderwijs. Maar ook
de ouders zijn in deze belangrijk
en dienen meer betrokken te worden. Ook willen we meer aandacht
voor de binnensport (zalen).”
Onze wethouder zei toe op beide punten dit mee te nemen in het
uiteindelijke beleid (in februari). Hij gaf wel aan dat het overleg
met de binnensportverenigingen tot nu toe niets opleverde omdat die verenigingen nauwelijks bereid waren tot een gesprek
maar dat dit de komende maanden nogmaals opgepakt wordt.
“En deze zijn niet allemaal toegankelijk voor mindervaliden. Je
zal maar gebruik moeten maken van een rolstoel en een stoma
hebben, dan heb je een uitdaging als je naar het toilet moet of
jezelf wil verschonen...”
Wethouder Peeters (leefbaarheid, 50PLUS) zei toe de motie te
gaan uitvoeren, de onderzoeken in te stellen en spoedig met de
resultaten daarvan terug te komen naar de gemeenteraad.
Weingarten: “Een eerste overwinning om te kunnen komen naar
een daadwerkelijk voor iedereen gastvrije gemeente. Want hoge
nood kennen wij allemaal. Maar als je mindervalide bent of bijvoorbeeld een stoma hebt is een openbaar toilet essentieel.”

“Uit ons eigen onderzoek blijkt dat er veel te weinig openbare
toiletten zijn in Venlo. Buiten twee openbare urinoirs zijn er
enkele toiletten die openbaar ter beschikking gesteld worden
door ondernemers, enkel tijdens de openingstijden.”
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