VERKIEZINGSPROGRAMMA
2018 - 2022

Beste lezer,
Dit is het verkorte verkiezingsprogramma met enkel de samenvattende inleiding, financiële
verantwoording, kandidatenlijst en de opsomming van actiepunten per hoofdstuk met wat we voor Venlo
willen.
De uitwerking daarvan, het hoe we die speerpunten voor elkaar denken te krijgen, en ook het deel met
wat we bereikt hebben in Venlo, zijn hier weggelaten. Deze kunt u lezen in het volledige
verkiezingsprogramma (te bekijken en/of te downloaden via www.venlo.sp.nl als PDF).
Als u vragen heeft of een toelichting wenst, schroom dan niet om contact op te nemen.
De SP-afdeling Venlo wenstu veel leesplezier.

Voor jezelf
Voor elkaar
Voor Venlo
Op 21 maart 2018 kan u afrekenen met het falende gemeentebeleid. Venlo moet sterker,
socialer, menselijker, gelijkwaardiger en beter worden. Het is tijd voor de SP in het
Venlose gemeentebestuur. Voor uzelf, voor elkaar en voor Venlo. Wij rekenen op u.

Actieprogramma SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo
2018 – 2022
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SAMENVATTENDE INLEIDING

door fractievoorzitter en lijsttrekker Ton Heerschop

De economische crisis ligt nog vers achter ons, het gaat steeds beter maar de mensen merken dat nog
veel te weinig. 2017 was een politiek rampjaar, de gemeente is in een financiële diepte geworpen. We
leven in roerige tijden waarin nepnieuws, ‘alternatieve feiten’, vooroordelen en vooringenomenheid
mensen beïnvloeden en discussies mankeren.
Over de gang van zaken in Venlo zijn veel mensen boos en teleurgesteld. Net zo vragen ze zich terecht af
wanneer zij ook mogen gaan profiteren van de voorspoed. Dat begrijpen we, de kritiek is terecht. Maar
net zo is het aan ons allen om het vertrouwen terug te winnen en te laten zien dat er ook nog partijen zijn
die wél naar de mensen luisteren en oog hebben voor hun problemen en wensen.
De SP kijkt met een positieve blik vooruit naar de uitdagingen die voor ons liggen, kansen die vragen om
opgepakt te worden, zaken die smeken om verbeterd te worden.
Venlo is een prachtige gemeente met ongekende mogelijkheden. De combinatie van logistiek centrum,
regiostad voor de omgeving en studentenstad is uniek te noemen. Daarnaast ligt Venlo direct naast
Duitsland, het economische hart van Europa, waar we op vele manieren van profiteren maar waar ook
nog een boel kansen onbenut zijn die om aandacht vragen.
We zien dat veel bedrijven Venlo weten te vinden. Dat de economie, welvaart en werkgelegenheid groeit.
Mooie berichten, maar als we een slag dieper maken is de vraag voor wie al deze zaken groeien? Wie
profiteert het meest en hoe zorgen we ervoor dat iedereen deelt in de opbrengst?
Hoe kan het zijn dat de arbeidsmigratie een doel op zich lijkt te zijn geworden? Waarom staan wij toe dat
onze eigen werklozen niet aan de bak komen terwijl mensen uit andere Europese landen concurreren met
de mensen die in Venlo een baan zoeken? Waarom grijpt onze gemeente niet in ten opzichte van de
moderne slavernij van gastarbeiders en het tegen elkaar opzetten van mensen?
Het naar de gemeente brengen van de zorg zou mensen beter helpen, het zou de zorg goedkoper en
kwalitatief beter maken. Dat stelde althans het vorige kabinet-Rutte van VVD en PvdA, gesteund in
deelakkoorden door CDA, CU, SGP, D66 en GroenLinks maar net zo ingestemd hadden PVV en 50Plus.
Haast iedere partij meende dat de marktwerking de zorg zou verbeteren en meer betaalbaar maken en
dus kon ook het eigen risico flink omhoog en werd het zorgpakket uitgekleed.
Die decentralisatie van zorgtaken werd ook een financiële ramp van ongekende omvang. Gemeenten met
een regionale functie als Venlo zijn benadeeld door te weinig budget om zaken fatsoenlijk te regelen.
Zorgvragers én zorgverleners werden de dupe want het werd niet beter, eerder schraler en zelfs duurder.
Bestuurlijk maakte Venlo er een bende van. Vier wethouders van de oorspronkelijke zes zijn vertrokken.
Deels gepland en deels door falend beleid en moesten opstappen. Maar niet één van die vertrekkende
wethouders legde echt verantwoording af aan de burgers, in de gemeenteraad. Of nog voor het debat of
al na de eerste kritiek waren ze weg. Het was in veel gevallen een scène uit een slechte film.
Venlo verdient beter! Venlo heeft na jaren van centrumrechts beleid recht op een links alternatief, een
gemeentebestuur waarin een sterke SP mede bepalend is voor de koers. Een werkelijk sociale koers, die
echt oog heeft voor wat nu ontbreekt en voor wat de mensen nodig hebben, die een antwoord heeft op
de problemen van deze tijd en een visie voor de toekomst.
Weg van de bestuurlijke arrogantie die de gemeente jarenlang heeft verdeeld. Weg van het inleveren van
idealen enkel om de macht.
Wij strijden voor mensen en hun woonomgeving; sterke, veilige en levendige wijken en kernen. Daar
heeft de SP de afgelopen jaren voor gestaan en daar zal ze voor blijven staan. Of het nu
Vastenavondkamp, Venlo-Zuid, Op de Heide of enig andere buurt is.
Wij gaan mensen niet tegen elkaar opzetten. Wij gaan mensen zonder huis of baan niet ophitsen tegen
mensen die vluchten van hun thuis. Mensen die al hun geluk achterlieten in de oorlog moeten we
opvangen, dat zijn we wettelijk verplicht, maar die opvang kan niet ten koste gaan van de vele mensen die
al op zoek zijn naar een baan en een woning. Dus gaat de SP inzetten op meer woningen en meer echte

Voor elkaar – verkiezingsprogramma SP Venlo 2018 - 2022

Pagina 3 van 16

banen. Weg met de pulpbaantjes zonder zekerheid of perspectief. We willen een betere spreiding van
bevolkingsgroepen, nieuwkomers steunen in hun integratie. Iedereen krijgt gelijke kansen.
De SP gaat kinderen niet hun huis uitjagen om welke reden dan ook. Wij accepteren geen discriminatie of
het op etnische grond wegzetten van mensen. Voor ons gelden de normen en waarden van onze
ideologie; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit. Die beginselen willen wij
ook de komende jaren in Venlo in de praktijk blijven brengen.
Het motto van VVD, CDA, PvdA en VenLokaal in de afgelopen jaren ‘Loslaten in vertrouwen’ was bedoeld
om de burger meer zeggenschap te geven maar in praktijk kwam er weinig van de grond en bleek het
motto vooral verhullende taal om een ongekende bezuiniging als beleid erdoor te drukken.
Tientallen miljoenen werden bezuinigd op de (sport)verenigingen, kunst en cultuur in al haar gedaanten,
de zorg, onderhoud van groen, gebouwen, parkeergarages en wegen, er werd gekort op handhaving,
inspecties en de aanpak van verkeersknelpunten, en nog veel meer.
Tegelijkertijd werden tientallen miljoenen verspild aan de eigen organisatie, het kazerneterrein, falende
wijkenaanpak, de naweeën van de Floriade, lagere opbrengsten voor grondverkoop...
Het recht van de sterkste (en rijkste) was leidend waardoor sommige ondernemers, burgers en vooral
complete wijken en kleine kernen het nakijken hadden. Dat roepen we een halt toe!
Mede door het falende bestuur en de miljoenentekorten in de zorg staat Venlo er de komende jaren
financieel slecht voor. Daardoor hoeft er niet nog meer miljoenen bezuinigd te worden. Gratis geld
bestaat niet maar volgens de SP kun je veel geld besparen door slimmer met de middelen om te gaan.
Venlo moet weg van de megaprojecten (geen kabelbaan) en gaan investeren in mensen en buurten, zeker
de wijken die op achterstand staan. Geen loze beloften maar daadkracht.
De SP wil mensen echt meer te zeggen geven, de gemeente moet leren haar inwoners te vertrouwen en
werkelijk de regie uit handen te geven, initiatieven van onderop te steunen zonder bureaucratische
rompslomp of ellenlange procedures. Het uitvoeren van goede ideeën moet makkelijker, eenvoudiger,
efficiënter, slimmer, goedkoper en dus beter.
Venlo moet weer een samenleving worden. Venlo moet weg van het eilandjesdenken, de dubbele agenda
en het meten met twee maten.
De SP staat voor daadkrachtig optreden en duidelijkheid. Recht voor z’n raap, zeggen waar het om gaat en
waarom het dáár om gaat. Kritisch maar altijd opbouwend en met realistische en betaalbare alternatieven
in de hand.
Samenwerken waar het kan en coalities smeden waar het moet om zaken voor elkaar te krijgen.
Wij willen leidend zijn in coalities tussen mensen. De noden van de straat dient vertolkt en daarmee
gehoord te worden in de raadszaal. De SP weet wat er speelt, praat mét mensen, niet over mensen.
De gemeenteraad of het deelnemen aan het bestuur van de stad is geen doel op zich maar een middel om
onze idealen te verwezenlijken. Om Venlo ten goede te veranderen, beter en eerlijker, sterker en socialer
te maken. In het belang van alle inwoners van de gemeente Venlo!
Steunt u onze visie? Stem dan de SP in het gemeentebestuur. Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo.
Mag ik rekenen op uw vertrouwen?
Met vriendelijke groet,

Ton Heerschop
Lijsttrekker SP in Venlo
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MENSEN EN BESTUUR
Praat er niet
omheen, zeg
wat het is !

Roy Straatman

Wat wil de SP voor Venlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mensen worden actief betrokken bij beslissingen.
Mandaat voor burgerinitiatieven.
Communicatie met mensen op gelijkwaardige voet.
Eerlijke en betrouwbare informatie vanuit college en ambtenaren.
Kennis en kunde dient aanwezig te zijn binnen gemeente, externe inhuur beperken.
Gemeente ten dienste van de burgers.
Investeren in wijken en dorpen, geen megaprojecten.
Duurzaam bankieren.
Nieuwkomers vlot te laten integreren door allereerst de taal te laten leren.
Gratis onafhankelijke ombudsman/vrouw, toegankelijk voor alle mensen.
Geen ruimte voor falende bestuurders.
Hondenbelasting afschaffen, meer controle op hondenpoepoverlast.

VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

Wat wil de SP voor Venlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Overlast keihard
aanpakken

Ton Heerschop

Betere straatverlichting, een nieuw lichtplan voor de hele gemeente.
Crisisopvang voor thuis- en daklozen in stand houden.
Blijvende inzet voor een dekkend reanimatienetwerk.
Legaliseren wietteelt, hiervoor ruimhartige proef starten in de gemeente.
Veilig en hufterproof straatmeubilair.
Problemen in openbare ruimte aanpakken bij de bron.
Meer handhaving op straat.
Integrale aanpak bij woonmisstanden.
Gemeente Venlo moet nadrukkelijker haar rol pakken in de veiligheidsregio.
Rangeerterrein op snelst mogelijke termijn verplaatsen uit het centrum.
Aandacht voor de dijkverzwaringen langs de Maas.
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ONDERWIJS EN JONGEREN

Betaalbare
woonruimte
voor jongeren

Ali-Haydar Çakmak

Wat wil de SP voor Venlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jongeren betrekken bij het beleid daar waar het hen aangaat.
Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Leerlingenvervoer op peil houden.
Voldoende en goede stageplaatsen en leerwerkplekken.
Scholen moeten hun rol kunnen nemen in wijken en buurten.
Meer en betaalbare woonruimte voor studenten en jongeren (tussen 18 en 23 jaar).
Verhuurders dienen hun panden te onderhouden en anders wordt vergunning ingetrokken.
7. Meer jongerenwerkers in de buurten en wijken.
8. Schoolzwemmen terug.
9. Gymnastieklessen gegeven door vakdocenten. Sportverenigingen profiteren hiervan.
10. Strippenkaart om sporten te ontdekken.
11. Venlo is de meest Duitse stad van Nederland, dan dienen we ook te stimuleren dat vooral
Duits als examenvak gekozen wordt en de taal geen belemmering vormt voor samenwerking.

ECONOMIE EN FINANCIËN, WERK EN INKOMEN

Geen
draaideurbeleid meer

beleid

Wat wil de SP voor Venlo?

Alexander Vervoort

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MKB ondersteunen, aandacht voor de kleine/startende ondernemer, ZZP'ers steunen.
Meer pop-up bedrijfjes mogelijk maken en de procedure verbeteren.
Geen externe bedrijven voor beheer. Leegstand beschikbaar stellen voor ondernemers.
Social return serieus inzetten en hierop controleren.
Bij aanbestedingen door de gemeente Venlo de voorkeur geven aan lokale bedrijven.
Beter beleid voor mensen zonder werk of in een uitkering, geen draaideurbeleid meer.
(Her)introduceren van de onafhankelijk arbeidsadviseur op het Werkplein.
Regelingen zoals kwijtschelding gemeentebelasting voor werkzoekenden en
bijstandsgerechtigden handhaven en drempel verhogen naar 125% van de bijstandsnorm.
9. Vrijwilligerswerk moet vrijwillig zijn, geen tegenprestatie. Geen verdringing van betaalde
banen door vrijwilligers. Er komt een onafhankelijk meldpunt tegen misstanden.
10. Zorgen voor arbeidsplekken voor mensen met een beperking. Mensen die werken met een
WSW-indicatie niet in de kou laten staan.
11. Sollicitatieplicht voor ouderen afschaffen. Werkwijzen beter op elkaar afstemmen.
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BEREIKBAARHEID, VERKEER EN VERVOER

Wat wil de SP voor Venlo?

Adviezen van
bewoners
serieus nemen

Natasja Peeters

1.
2.
3.
4.

Meer aandacht voor voetgangers en fietsers in het stadsverkeer.
Duurzame oplossing voor het rangeerterrein in Venlo.
Aandacht voor fijnstof, luchtkwaliteit en geluidsoverlast van onder meer autosnelwegen.
Adviezen vanuit mensen betreffende verkeersmaatregelen die de gemeente wil uitvoeren
meenemen in de besluitvorming.
5. Ondertunneling Vierpaardjes op de agenda houden en realiseren.
6. Elektrificeren en dubbelspoor op de Maaslijn, stations in Greenport en Belfeld, nachtnet.
7. Fatsoenlijke en betaalbare parkeeroplossingen voor vrachtvervoer.
8. Fietsen stimuleren, fiets- en wandelroutes verbeteren.
9. Aanpakken blackspots, verbeteren verkeersveiligheid.
10. Collectieve vervoersvoorziening herintroduceren.

WONEN, HUISVESTING EN RUIMTE

Wat wil de SP voor Venlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meer aandacht
voor jongerenhuisvesting

Petra Raijer

Meer betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente Venlo.
Huisvesting voor jongeren, extra aandacht voor de 18 tot 23-jarigen.
Flexibele oplossingen voor wonen.
Behoud van het binnen- en buiten zwembad.
Duurzaam bouwen stimuleren.
Meer openbaar groen en speeltuinen voor kinderen in de wijken.
De hele gemeente wordt een geleidehond-vriendelijke gemeente.
Spreidingsbeleid in wijken, eenzijdige wijksamenstelling heeft effect op de leefbaarheid.
Standplaatsen voor woonwagens uitbreiden, wachtlijst wegwerken.
De kabelbaan over de Maas heroverwegen
Gemeenschapshuizen die passen bij de huidige tijd.

Voor elkaar – verkiezingsprogramma SP Venlo 2018 - 2022

Pagina 7 van 16

ZORG EN WELZIJN

Wat wil de SP voor Venlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Geen
marktwerking
in zorg en
welzijn

Stefan Hugues

Geen aanbesteding voor zorg en welzijn in de gemeente Venlo.
Betere informatievoorziening over welke rechten en plichten er zijn.
Strenge maar rechtvaardige controle op PGB’s.
Geld voor de zorg wordt ook echt besteed aan zorg. Als opdrachtgever voor zorg en welzijn
moet de gemeente eisen stellen aan de salarissen van zorgbestuurders.
Elke inwoner van de gemeente moet gebruik kunnen maken van zorg, de eigen bijdrage mag
hierin geen belemmering zijn.
Meer zorgwoningen realiseren waarmee zorgvragers langer zelfstandig blijven.
Venlo wordt een inclusieve stad, een beperking vormt geen belemmering.
Betere aandacht voor de uitdagingen waar senioren tegenaan lopen.
Opvang voor thuis- en daklozen (met een gebruikersruimte) moet blijven bestaan plus het
toewerken naar weer een eigen woning, inclusief eventuele hulpverlening daarbij.
Ombudsman voor klachten over jeugdzorg, WMO of zorg.
De gemeente moet niet op de stoel van de professional gaan zitten maar alleen als
accountmanager fungeren.
Kinderen mogen niet de dupe worden van de misstappen van hun ouders/verzorgers. Dus
geen huisuitzettingen meer (bijvoorbeeld als er verdovende middelen of een wietplantage
worden aangetroffen) wanneer er kinderen op straat dreigen te worden gezet.
Laaggeletterdheid is een groot probleem in Venlo, meer doen voor alfabetisering.
Nu is het vaak zo dat de plek waar je wieg staat voor een belangrijk deel bepaalt hoe lang je
gezond leeft. We gaan de gezondheidsverschillen wegnemen.
Kinderrechten respecteren en ernaar handelen.
Bekijken of een gemeentelijk geregelde huishoudelijke hulp (thuiszorg) kans van slagen heeft.
De jeugdzorg is veel te complex en onoverzichtelijk, dat pakken we radicaal aan.
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ARMOEDEBESTRIJDING, MINIMABELEID EN
SCHULDHULPVERLENING
Armoede wordt
steeds
duurder. Einde
aan armoede!

Wat wil de SP voor Venlo?

Angelique Weingarten

1.
2.
3.
4.
5.

Inzet op preventie, inhouden vaste lasten op bijstandsuitkering.
Gemeentelijke zorgverzekering flexibeler inzetten om geldproblemen te voorkomen.
Meer controle op het functioneren van bewindvoerders.
De geld-terug-regeling moet vereenvoudigd worden, betaling bij start van het nieuwe jaar.
Bij schuldhulpverlening moet vaker gebruik gemaakt worden van een totaallening zodat er
maar één schuldeiser overblijft.
6. Bij start van een schuldhulptraject dient men een gedegen budgettraining te volgen en hulp
te krijgen tijdens het hele traject.
7. Streven naar verdwijnen voedselbanken en dergelijke.
8. Bijzondere bijstand versoepelen voorkomt grotere financiële problemen.
9. Uitbreiding van het huidige Kindpakket en de aanvraag hiervoor stimuleren.
10. Alle mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van alle voorzieningen zoals
bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en collectieve zorgverzekering.

SPORT, TOERISME EN RECREATIE

Wat wil de SP voor Venlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sport moet
bereikbaar zijn
voor iedereen

Maurice Hinssen

De regio Noord-Limburg mag meer uitgedragen en gepromoot worden.
Ontwikkeling buitenzwemmogelijkheden onderzoeken.
Permanente strandjes en recreatieplekken aan de oevers van de Maas.
Niveau toeristenbelasting moet omlaag om de gemeente aantrekkelijker te maken.
De kosten voor parkeren worden verlaagd.
Evenementen die zich bewezen hebben mogen op steun vanuit de gemeente rekenen.
Breedtesport dient bereikbaar te zijn voor iedereen.
Geen verplichte fusies tussen (sport)verenigingen, samenwerken stimuleren.
Gemeente moet sportbeleid uitvoeren en faciliteren, extra aandacht voor de sportvissers.
Uitbreiding SAM-fonds en hulp voor initiatieven vanuit mensen die ondersteuning vragen.
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KUNST EN CULTUUR

Natuurlijke
ontwikkeling

creatieve
broedplaatsen

Wat wil de SP voor Venlo?

Arjan van den Bosch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aantrekkelijkheid smoel geven.
Historisch besef, niet zomaar alles slopen en vervangen door eentonige blokkendozen.
Creatieve broedplaatsen ondersteunen en op een natuurlijke wijze laten ontstaan.
Stimuleren culturele identiteit en waarden.
Bibliotheek dient laagdrempeliger te worden door middel van lage abonnementskosten.
Scholieren dienen gratis gebruik te kunnen maken van musea.
Straatmuzikanten weer terug in de gemeente Venlo, en stimuleren livemuziek in kroegen.
Kinderen op school kennis laten maken met muziek en muziekinstrumenten.
Restauratie Fort Sint Michiel, recreatiemogelijkheden voor alle mensen, mogelijkheid tot
realiseren van woningen op het kazerneterrein.
10. Eerlijkere en evenwichtigere verdeling van subsidies aan culturele initiatieven en instellingen.

DUURZAAMHEID, ENERGIE, NATUUR EN
MILIEU

Wat wil de SP voor Venlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Duurzaamheid is
toch geen
modeverschijnsel?

Marc van den Berg

Bij nieuwbouw bekijken of gasloos opleveren kan, alternatieven voor aardgas stimuleren.
Zorgvuldiger omspringen met grondstoffen. Meer doen om schonere lucht te krijgen.
Een schoner wagenpark, milieuvriendelijke en minder belastende alternatieven.
Terugdringen energieverbruik, duurzamer bouwen.
Uitstoot en filedruk terugdringen, maatregelen en alternatieven stimuleren.
Investeren in duurzamer produceren, ecologische voetstap verkleinen.
Hindernissen wegnemen voor ontwikkelingen van hernieuwbare opgewekte energie.
Stortplaatsen streng controleren, risico’s in kaart brengen.
Openbaar groen zorgt voor leefbaarheid, zwerfvuil aanpakken, openbare ruimte vergroenen.
Een stimuleringsfonds of projectensubsidies voor energiezuinige innovaties.
Natuurgebieden doortrekken, bijzonder of kwetsbaar groen beschermen.
Biodiversiteit bewaken, flora een impuls geven, gifstoffen bestrijden.
Windturbines op land leveren vooral weerstand op, alternatieven bekijken.
Dierenambulance en dierenopvang beter faciliteren.
Een passend antwoord op de uitdagingen in de landbouw en veeteelt.
Beheersing van de grondwaterproblematiek in vooral de binnenstad.
Stimuleren goede verwijdering van asbest.
Venlo als circulaire stad.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING

Voorstellen voor de meerjarenbegroting

Wat wil de SP voor Venlo?

Slimmer
begroten
voorkomt
bezuinigingen!

ANTON THIE

De huidige begroting van de zittende coalitie (VVD, CDA, VenLokaal en tot juli 2017 ook PvdA) laat
een structureel en reëel tekort zien van rond de 10 miljoen euro voor 2018 en pas in 2020/2021 zou
er een overschot ontstaan. Al zijn dat maar ramingen want gebaseerd op informatie uit mei 2017.
Ook is er onduidelijkheid over de exacte incidentele lasten en baten en zijn de bijdragen vanuit de
Rijksoverheid en de gevolgen van het regeerakkoord nog niet meegenomen. Dat maakt het erg lastig
om nu een gedegen financieel beleid op te kunnen maken.
Wel is helder dat het enorme tekort in de zorg de komende jaren door dreunt. En ook bij andere
beleidsterreinen liggen stevige uitdagingen die nog voor financiële problemen kunnen gaan zorgen
zoals de herprogrammering van het woningbouwprogramma en de tenuitvoerlegging van de nieuwe
Omgevingswet en de gevolgen die dat heeft voor Venlo.
Er zijn nu ramingen over het tekort bij de zorg waar 5 miljoen euro aan verschil in zit! Het tekort kan
zelfs verder stijgen in 2018 naar 7,1 oplopend naar 8,4 miljoen euro in 2021. Het is net zo onduidelijk
of er structureel vijf of tien miljoen euro bezuinigd moet gaan worden. De voorstellen van de
zittende macht is niet gestoeld op realisme maar op wensdenken en aannames.
De gevolgen van het bezuinigingsbeleid zal maken dat Venlo een kille gemeente zal worden waarin
men op de zorg strak zal sturen op resultaten en er minder keuzevrijheid is voor mensen met een
PGB. Er wordt een drempel opgeworpen. De centen zullen de komende jaren leidend zijn en niet de
zorg voor mensen.
De gemeente kiest er nu voor om de financiële uitdagingen op te vangen door structureel te
bezuinigingen en eerder ingestelde bezuinigingen die bleven liggen alsnog door te voeren. Die
miljoenenoperatie gaat ons allen flink treffen en kan de stad op slot zetten. Dat moeten we zien te
voorkomen. Er zijn meer middelen dan enkel kil bezuinigen.
De SP stelt voor om slimmer te kijken naar de uitgaven en die meer in de pas te laten lopen met de
inkomsten. Dat klinkt logisch maar dat gebeurt nu niet.
Ook is er winst te behalen door meer gezamenlijk en efficiënter in te kopen, lasten te spreiden, de
kasschuif vaker toe te passen (doorschuiven naar een volgende periode voor beleid dat ook dan pas
uitgevoerd wordt), investeringen die geld opleveren naar voren te halen en afschrijvingstermijnen op
te rekken zonder geweld te doen aan onderhoudsplichten.
De tekorten in het sociaal domein (zorg) kunnen niet enkel opgevangen worden binnen het budget
voor dat domein. Om te voorkomen dat de zorg aan onze inwoners nog verder verschraalt, wordt
niet alleen het beleid bijgesteld (eerlijker aanbesteden) maar willen we het tekort ook opvangen
door ook in andere domeinen en beleidsprogramma’s te kijken waar geld te winnen is en dat
inzetten om het miljoenentekort in de zorg op te lossen zonder dat het de mensen die zorg nodig
hebben gaat raken.
Ook valt er fors te snijden in de enorme bulk aan rapportages van interne en vooral externe partners
(dure consultancybureaus), pakken papier die haast niemand leest kunnen veel bondiger en
duidelijker wat veel tijd (personeelskosten) en geld kan besparen.
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Dit alles kan miljoenen opleveren, enkel door veel slimmer met de geldpotjes om te springen.
Daarnaast moet er dwingender en strenger toegezien worden op de besteding van de vele
verschillende budgetten binnen de eigen gemeentelijke organisatie waarbij elk team/afdeling een
eigen budget heeft. Daarover kunnen striktere en bindende afspraken gemaakt worden zodat niet
onnodig geld uitgegeven wordt of blijft liggen.
Net zo is er in de afgelopen jaren geld gereserveerd voor de uitvoering van diverse projecten die
nooit van de grond kwamen of nog steeds op ‘groen licht’ wachten. Die gelden kunnen vrijgemaakt
worden, het gaat dan om honderdduizenden euro’s of nog meer.
We willen verder het weerstandsvermogen en -capaciteit versterken en de financiële reserves
aanvullen om onvoorziene klappen en risico’s te kunnen opvangen.
Door intern te kijken hoe slimmer budgetbeheer kan plaatsvinden kan mogelijk voor miljoenen
bespaard worden en vrijkomen. Dat geld moet daar ingezet worden waar het hard nodig is of waar
nu ernstige tekorten zijn.
Mocht dat niet afdoende blijken dan is er een laatste strohalm om bepaalde belastingen licht te
verhogen door ze iets meer dan de indexering van de inflatie mee te laten stijgen. Dit treft onze
inwoners direct in de portemonnee dus dat heeft niet onze voorkeur maar als het niet anders kan
dan is dat wel een laatste redmiddel om de begroting vlot te trekken en te voorkomen dat er fors
bezuinigd moeten worden, wat net zo hard onze inwoners zal treffen.
Als bepaalde belastingen (zoals precario) en heffingen (tijdelijk en licht) verhoogd moeten worden
dan zal de SP ervoor ijveren dat dit evenredig gebeurt zodat de pijn eerlijk en in gelijke verhouding
gedragen wordt.
De laagste inkomens houden hierbij recht op regelingen zoals kwijtschelding zodat de verhoging hen
het minst hard treft. Immers hebben onze inwoners tijdens de crisisjaren en door het kabinetsbeleid
al genoeg moeten inleveren.
De SP zegt ook daarom: haal het geld waar het zit en waar dat het minste pijn doet. Met een betere
sturing en meer regie kunnen we tot een evenwichtigere en sluitende begroting komen.
In die begroting zijn onze plannen niet alleen realistisch en uitvoerbaar maar ook betaalbaar en
kunnen ze zelfs geld opleveren.
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KANDIDATENLIJST

Welke mensen stelt de SP voor Venlo beschikbaar?

Met deze mensen
gaan we het voor
elkaar krijgen.

Rohan Nagel

(Vervolg kandidaten op plaatsen 31 tot en met 50 op de volgende pagina.)

Voor elkaar – verkiezingsprogramma SP Venlo 2018 - 2022

Pagina 13 van 16

(VERVOLG) KANDIDATENLIJST

Welke mensen stelt de SP nog meer voor Venlo beschikbaar?

Kandidatenlijst SP-afdeling Venlo zoals vastgesteld voor de plekken 1 t/m 22 (destijds) op de
ledenvergadering op 26 september 2017 te Venlo.
Met mandaat van de ledenvergadering op 04 januari 2018 te Blerick gewijzigd en verder aangevuld.
Door het afdelingsbestuur definitief vastgesteld op 16 januari 2018.
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Enkele kernpunten die de SP voor Venlo gaat doen:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Zorg en welzijn brengen we op orde.
Gemeente staat in dienst van de mensen.
Veilige en leefbare wijken en dorpen.
Meer betaalbare sociale huurwoningen.
Werk moet lonen. Steun aan MKB.
Iedereen spreekt de taal en doet mee.
Betrouwbaar en transparant bestuur.

SP-lijsttrekker Ton Heerschop:
“Het roer in Venlo moet radicaal om. Mensen moeten
op de eerste plaats komen, niet het geld of
prestigeprojecten. De zorg moeten zodanig ingericht
worden dat mensen geholpen worden, kwaliteit staat
voorop. Het is nu de tijd om na jaren van falend bestuur
en het meten met twee maten, een nieuwe koers te
kiezen voor Venlo. Een echt sociale koers met
gelijkwaardige kansen voor iedereen. Stem de SP in het
gemeentebestuur. Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo.”

SP (Socialistische Partij) afdeling Venlo
Tel.mobiel: 06-10867856 | E-mail: venlo@sp.nl | Website: www.venlo.sp.nl
Facebook: VenloSP | Twitter: @spvenlo
Secretariaat en postadres: Lingsforterweg 15, NL-5944 BB Arcen
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