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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 
12 januari en 9 februari om 
19.00 uur. Wil je meepraten? 
Laat het ons weten: venlo@sp.nl  

 Bijeenkomst denktank op 
dinsdag 12 januari en 9 februari 
om 20.00 uur. Graag aanmelden 
via e-mail: venlo@sp.nl  

 Partijraad op zaterdag 27 
februari om 10.30 uur, online.  

Eind november werd in de gemeente-
raad de spoorvisie vastgesteld. Over 
het personen- en goederenvervoer per 
treinspoor is in Venlo regelmatig gedoe. 
Vooral het vervoer van gevaarlijke stof-

fen is voor de SP 
een zorgpunt, net 
als elektrificatie en 
verdubbeling van de 
Maaslijn of de situa-

tie op het rangeerterrein. De visie kun-
nen we onderschrijven maar juist die 
zorgpunten dienen net zo op de agenda 
te blijven. De raad vond dat echter on-
nodig. Dat baart ons extra zorgen. 
  
Met het aannemen van de spoorvisie 
kiest Venlo het perspectief als internati-
onale knooppunt. Naar een ontwikke-
ling van Venlo als logistieke hub, uit-
breiding en verbetering van het spoor-
netwerk rondom Venlo voor nationale 
en internationale van personenvervoer. 
Investering om te worden tot internati-

onale toegangspoort voor spoorgoede-
renvervoer en logistiek. Ten goede van 
de stedelijke ontwikkeling en regionale 
economie. 
  
SP-raadslid Ton Heerschop: “Dit alles 

kan niet zonder de balans te 
bewaken en verbeteren tussen 
het spoorvervoer en de kwaliteit 
van leven in de stad. Investeren 

in ook de leefbaarheid en veiligheid 
rondom de stations en omliggende ge-
bieden.” 
  
“Het is mooi om te zien dat waar een 
jaar geleden de SP het verwijt kreeg 
aan bangmakerij te doen, partijen nu 
onze standpunten overnemen en zelfs 
elkaar verdringen om onze ideeën voor 
de bühne te krijgen.  Zo blijkt maar 
weer dat succes vaak vele vaders kent. 
Hoe dan ook zijn we als SP blij dat on-
ze vooruitziende blik uit 2013 nu breed 
is overgenomen.”  
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SPeerpunten 

Spoorwegnet internationale hub? Kansen maar ook zorgen 

Na aandringen heeft het gemeentebe-
stuur toegezegd begin 2021 te starten 
met het jongeren perspectieffonds. SP 
en PvdA kwamen samen met dit initia-
tief om jongeren in Venlo met schulden 
via een gemeentelijk traject schuldenvrij 
te krijgen en begeleiden naar opleiding 
of werk. In februari werd ons plan al 
aangenomen maar wilde de gemeente-
raad ook eerst nog een financiële uit-
werking. Die ligt er nu en dus kan het 
project eindelijk aanvangen. 
 
SP-fractievoorzitter Angelique Weingar-

ten: “SP en PvdA kwamen begin 
dit jaar samen met dit initiatief-
raadsvoorstel omdat we zien dat 
vooral jongeren in geldzorgen 

komen. Door verkeerde keuzes mis-
schien, door stoppen met school en 
daardoor moeilijk werkcarrière opbou-
wen (en salarisopbouw), door werkloos-
heid maar geen recht op een uitkering 
hebben terwijl de vaste lasten doorlo-
pen. Door andere oorzaken in schulden 
terecht komen die op een moment bo-
ven het hoofd groeien en niet meer zelf-
standig opgelost kunnen worden.” 
  
‘Van schuldvrij tot zorgvrij, perspectief 
voor jongeren in schulden’, zo noemden 
SP en PvdA hun gezamenlijke plan. 
Hiermee worden jongeren in Venlo met 
schulden via een gemeentelijk traject 
schuldenvrij gemaakt en begeleid naar 
een opleiding, bijscholing, omscholing 
en/of een betaalde vaste baan. 

“Door deze ingreep worden grote pro-
blemen aangepakt en nieuwe voorko-
men, het geeft jongeren weer toe-
komstmogelijkheden.” 
“Die problemen uiten zich niet alleen in 
geldzorgen door grote schulden maar 
ook in stress, psychosociale klachten en 
gezondheidsproblemen, vereenzaming, 
dakloosheid, crimineel gedrag.” 
“Als we dit weg kunnen nemen dan is 
de grootste drempel al geslecht. Als we 
dan ook nog afspraken kunnen maken 
over kwijtschelding of schuldverlaging 
dan heeft die jongere weer toekomst.” 
 
“Dit project vraagt nu een flinke inves-
tering wat zich op lange termijn terug-
betaalt. Door nu in te grijpen voorko-
men we dat deze jongeren in grotere 
problemen komen en blijven. Met alle 
gevolgen van dien zoals op later duur 
hogere zorg-
kosten of be-
middeling naar 
werk vanuit 
een uitkering.” 
  
Angelique Weingarten: “Onze SP-
wethouder kon toezeggen dat er begin 
2021 gestart wordt met dit jongeren 
perspectieffonds!” 
“Eerst met een proef die onzes inziens 
duidelijk gaat maken dat dit fonds suc-
cesvol zal zijn, daarna verbreden zodat 
het fonds voor iedereen kan worden 
ingevoerd. Een voorstel daarvoor ver-
wachten we rond mei.” 

Fonds jongeren uit schulden, plan SP-PvdA start in 2021 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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Bij de begroting begin november was armoede een 
prominent thema. De SP is blij met de nu raadsbrede 
aandacht, tevens dat onze voorstellen zijn omarmd. 
Armoedebestrijding en schuldhulp gaan indringender 
aangepakt worden.  
 
De SP kreeg bij de begroting al voor elkaar dat er on-
derzocht wordt welke gevolgen een drempelverande-

ring naar 130% zal hebben, hierdoor 
kunnen meer mensen van het steun-
pakket gebruik gaan maken. Volgens 
de SP zet verlaging van de drempels 

echt zoden aan de dijk in de strijd tegen armoede.  
 
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Er gaan 
steeds minder kinderen naar de tandarts, met alle ge-
volgen van dien. Dus dienen alle kinderen naar de 
tandarts te kunnen zonder dat dit onbetaalbaar is voor 
de ouders. Misschien dat het opstarten van een nieu-
we vorm van schooltandarts daarbij kan helpen?” 
 
“We hielpen de PvdA (die hierop niet doorpakte) door 
bij het college aan te dringen op het mogelijk maken 
hiervan. SP-wethouder Alexander Vervoort zei toe dat 
onderzocht wordt welke mogelijkheden hiervoor zijn, 
zodat de gemeenteraad een keuze kan maken in de 
tandzorg voor kinderen van ouders in armoede.” 

“We ergeren ons aan de ‘cowboys’ binnen bewindvoering 
en de oplopende kosten bijzondere bijstand hiervoor. 
Soms zijn deze kosten noodzakelijk maar interne bewind-
voering bij de gemeente zou een oplossing kunnen zijn.” 
 
“Tevens kunnen we door als gemeente bewindvoering zelf 
uit te voeren, beter inzetten op uitstroom. En meer kie-
zen voor een tussenfase met budgetbeheer, preventie-
trainingen financiën, of nazorg met budgetcoaching. Men-
sen kunnen hiermee langzaam weer eigen regie krijgen 
en voorkomen dat men opnieuw in geldzorgen komt. On-
ze SP-wethouder zei dat onderzocht wordt hoe de ge-
meente eigen interne bewindvoering mogelijk maakt.” 
 
Armoede stoppen is weerbarstig, elke gemeente worstelt 
met dit probleem en is op zoek naar dé oplossing om ar-
moede werkelijk te bestrijden. 
 
Vanaf 1-1-2021 gelden er 4 nieuwe wetten 
en regels die kunnen helpen bij onder meer 
de vroegsignalering, preventie, schuldhulp 
en gegevensdeling met verhuurders, ver-
zekeraars, telecom, belastingen, incasso-
bureaus, water- en energiebedrijven.  
Deze instanties zijn vaak de grootste schuldeisers en het 
maken van goede afspraken waaraan je ze kunt houden, 
kan de openstaande schuld verlichten.  
Om dit uit te voeren is er intensieve inzet nodig. B&W 
verzekerde dat die er zal zijn. We houden ‘t in de gaten. 

Armoedebeleid verder aangescherpt 

men blijft proberen om het vertrouwen terug te winnen. 
  
Stefan Hugues: “Belangrijk, nooit de moed opgeven ook 
al lukt het begeleiden naar de juiste werkplek niet in de 
eerste paar keer. Als men in de mensen blijft geloven zal 
de juiste plek gevonden worden. Het lijkt erop dat de 
WAA hiermee aan de slag is en ook al resultaten boekt.” 
 
Kwaliteitsontwikkeling inzake kennis en kunde van bege-
leiding kwam ook ter sprake. Hierin blijken 
stappen gemaakt te zijn. De WAA reali-
seert zich ook dat dit in ontwikkeling moet 
blijven. Trainingen en opleidingen voor de 
begeleiders staan ook in de nabije toekomst op de rol. 
  
Een van de gestelde vragen in de zomer had betrekking 
op aanranding op de werkvloer, ook dit is open in het 
gesprek naar voren gekomen. Men realiseert zich dat dit 
in het verleden niet goed is opgepakt. Dit is winst want 
alleen als men ziet dat iets niet goed is gegaan kan men 
de stappen naar verbetering maken. 
  
Angelique Weingarten: “Wij hebben alles kunnen bespre-
ken, alle klachten en incidenten. We noemden geen na-
men van mensen die zich bij ons meldden. De WAA staat 
open voor kritiek maar ook voor suggesties vanuit de SP 
om deze soms kwetsbare mensen verder te helpen.” 
 

Stefan Hugues: “De WAA heeft in de laatste jaren een 
behoorlijke transformatie ondergaan. Goede stappen zijn 
gezet maar er is nog een heleboel werk te verzetten. De 
SP blijft een vinger aan de pols houden en zal wederom 
aan de bel trekken als zich mensen bij ons melden.” 

De SP stelde deze zomer kritische vragen aan de soci-
ale werkvoorziening WAA in Venlo. Dit naar aanleiding 
van gesprekken met mensen die daar werkzaam zijn 
of waren en bij ons klachten en misstanden meldden.  
 
De antwoorden op deze vragen waren voor de SP aan-
leiding om wederom in gesprek te gaan, ook de WAA 

bleek behoefte te hebben aan een 
gesprek met de SP fractie. Dat vond 
plaats op 17 november, toen Angeli-
que en Stefan in gesprek gingen met 

de directie van de WAA en een beleidsadviseur van de 
gemeente Venlo. Het was een open gesprek waarin 
alles ter sprake is gekomen. Ook wat er nog niet goed 
gaat en de zorgen die de SP hierover heeft.  
 
Angelique Weingarten: “Er gaan al veel dingen goed 
bij de WAA, mensen voelen zich op hun plek en gaan 
met plezier naar hun werk. Het aantal mensen waar-
voor nog geen plek is gevonden is klein, maar ook 
voor deze mensen staat de SP. Ook voor hen moeten 
we in gesprek blijven met de WAA.  
Wij willen weten wat er goed gaat maar ook waar nog 
stappen te zetten zijn. Geen ‘goed-weer-show’, maar 
een eerlijke kijk op de huidige stand van zaken en hoe 
men verder wil in de toekomst.” 
  
Stefan Hugues: “Hoe staat het met de begeleiding van 

mensen naar werk of de begeleiding op de 
werkplek? De kwaliteit van de werkbegeleiders 
is van groot belang. Is hier genoeg aandacht 
voor? De SP is ervan overtuigd dat de soms 

kwetsbare mensen die werkzaam zijn bij de WAA goe-
de begeleiding op maat nodig hebben.” 
 
Duidelijk was het verschil in mentaliteit met betrek-
king tot de begeleiding. Niet de mens moet in het sys-
teem passen, maar eerst kijken naar de mens en waar 
hij of zij zou passen en zou kunnen groeien.  
Dat dit nog niet bij elke medewerker lukt omdat er 
ook oud zeer is bij medewerkers, is logisch echter 

Fractie in gesprek met WAA-directie 

https://venlo.sp.nl/groep/wethouder

