
Groepsamendemen t 

A: versterken adequate sportieve omgeving 

B: Aanvalsplan Venlo Werkt 

C: Hondenbelasting 

D: Bijstelling armoedebeleid 

E: Aanpak laaggeletterdheid 

GEMEENTERAAD 

A} Amendement "Versterken adequate sportieve omgeving" 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2017, behandelend Raadsvoorstel/ 
-besluit RV 064 "Programmabegroting 2018 - 2021", 

In overweging nemende dat: 

• Twee hockeyvelden in de gemeente Venlo dringend aan vervanging toe zijn; 
• Uitstel niet mogelijk is omdat de velden door de hockeybond reeds afgekeurd zijn cq afgekeurd gaan 

worden; 
• De betrokken clubs in het verleden reeds gesprekken hebben gevoerd oa over en intentie tot 

verdergaande samenwerking; 
• De vervanging van velden met een dito investering, het momentum is deze gesprekken aan te gaan 

met betrokken verenigingen; 
• De investering, in goed overleg, toekomstgericht te laten landen; 
• Hiermee te voorkomen dat "de spelregels tijdens het spel" veranderen. 

Wijzigt het raadsbesluit RV-064 "Programmabegroting 2018-2021", Hoofdstuk 3 Programma's, paragraaf 7.3, 
onderdeel "het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving", pagina 116, stip 5 
(Gelet op de afschrijvingstermijn .... deze vervangingsinvesteringen te heroverwegen). Dit door het voornemen tot 
uitstel vervanging velden, te schrappen en te vervangen door: in 2018 uitvoering geven aan de voorgenomen 
vervangingsinvesteringen van twee hockeyvelden in de gemeente Venlo. Daarnaast op te nemen in de tekst: Deze 
vervangingsinvestering als momentum te gebruiken om een verdergaande samenwerking/samengaan te 
bewerkstelligen en de gesprekken hiertoe direct begin 2018 (of zoveel eerder als mogelijk) op te pakken. De 
bijdrage van de gemeente te handhaven op niveau van een basisvoorziening (zandingestrooide velden). Voor de 
begroting 2018 een investeringsbedrag te bestemmen van€ 1.000.000 wat jaarlijks neerkomt op€ 66.000 
kapitaallasten. 



B) Amendement "aanvalsplan Venlo Werkt" 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2017, behandelend Raadsvoorstel/ 
-besluit RV 064 "Programmabegroting 2018 - 2021", 

In overweging nemende dat: 

• Werk de beste manier is om uit de armoede te komen. 
• Alleenstaande ouders in de bijstand met jonge kinderen belemmerd worden in het volgen van een 

opleiding omdat de opvang voor kinderen niet geregeld is. 
• Voor het tot stand brengen van een match voor de arbeidsmarkt het volgen van een opleiding 

noodzakelijk is. 
• Het in oktober 2017 aangenomen 'aanvalsplan "Venlo Werkt'" uit te breiden. 

Wijzigt het raadsbesluit RV-064 "Programmabegroting 2018-2021", Hoofdstuk 3 Programma 3 paragraaf door 
toe te voegen aan 3.3.3. bladzijde 61: De kinderopvang mogelijk te maken uit de bestaande middelen, (voor 
zover niet door andere toeslagen gedekt,) van het aanvalsplan "Venlo Werkt" tot een maximum bedrag van€ 
400.000,- per jaar. 

C)Amendement "Hondenbelasting" 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2017, behandelend Raadsvoorstel/ 
-besluit RV 064 "Programmabegroting 2018 - 2021", 

In overweging nemende dat: 

• Slechts 350.000 van de 900.000 Euro belastinginkomsten in 2017 werd besteed aan aanleg en 
onderhoud van honden uitlaat plaatsen waardoor slechts 38 procent van de door hondeneigenaren 
ingebrachte belastinggeld als doel belasting werd aangewend; 

• hondenbelasting niet meer van deze tijd is en deze "melkhond" onrechtvaardig is; 
• veel gemeenten de hondenbelasting hebben afgeschaft; 
• en Venlo in vergelijk tot andere steden met tussen de 90.000 en 120.000 inwoners na Dordrecht de 

tweede plaats bekleed als het gaat om de hoogte van de tarieven en daarmee ver boven het 
gemiddelde uitstijgt. 

Gemeente le hond Gemeente 
vanaf 2e 

hond 
Dordrecht € 108,48 Venlo € 154,88 

Venlo 2017 € 103,18 Dordrecht € 154,80 

Maastricht € 84,02 Maastricht € 121,09 

Leeuwarden € 63,39 Helmond € 120,00 

Sittard-Geleen € 62,70 Leeuwarden € 95,09 

Zoetermeer € 61,35 Zoetermeer € 91,60 

Helmond € 60,00 
Alphen a/d € 85,80 Rijn 

Alphen a/d € 57,00 Oss € 69,72 
Rijn 
Oss € 55,80 Sittard-Geleen € 69,00 

Alkmaar € 50,00 Alkmaar € 50,00 

Deventer € 46,08 Ede € 48,60 

Ede € 32,52 Deventer € 46,08 



Wijzigt het raadsbesluit RV-064 "Programmabegroting 2018-2021": de hondenbelasting over een periode van 4 

jaar in de begroting 2018-2021 jaarlijks met 10% te verlagen tot 60% van het tarief van 2017 waarbij het 

absolute bedrag dat in 2017 als doel belasting is besteed gehandhaafd blijft, waarmee dus het gedeelte dat naar 

de algemene middelen vloeit zal verminderen met 90.000 Euro per jaar. 

D +E) Amendement "Bijstelling armoedebeleid & aanpak laaggeletterdheid" 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2017, behandelend Raadsvoorstel/ 
-besluit RV 064 "Programmabegroting 2018 - 2021", 

In overweging nemende dat: 

• In Venlo iedere inwoner de kans geboden moet worden om volwaardig te kunnen participeren, 
• De gemeenteraad unaniem uitgesproken heeft zich extra in te zetten voor de aanpak van 

laaggeletterd heid, 
• In de voorliggende begroting deze ambitie niet ingevuld wordt, 
• Het bestaande armoedebeleid in januari 2018 geëvalueerd wordt, 
• Wij van mening zijn dat deze middelen broodnodig zijn om kinderen perspectief te bieden en hierop 

duurzaam te investeren. 

Wijzigt het raadsbesluit RV-064 "Programmabegroting 2018-2021": er wordt structureel voor de aanpak van 
laaggeletterd heid€ 150.000,- uitgetrokken, deze middelen worden onder andere ingezet om hier fulltime een 
projectleider voor verantwoordelijk te maken. Daarnaast worden er voor het jaar 2018 €150.000 vrijgemaakt 
om het armoedebeleid dat jaar een extra financiële impuls te geven (ipv de voorgestelde onttrekking). Tevens 
bepleiten wij, dat indien na evaluatie blijkt dat meer middelen nodig zijn, deze ook hiervoor vrijgemaakt 
moeten worden. Hierdoor ontstaat onderstaand beeld voor de voorliggende programmabegroting: 

Jaar € 2.018 € 2.019 € 2.020 € 2.021 

Verlagen Hondenbelasting € -90.000 € -180.000 € -270.000 € -360.000 

Laaggeletterd heid € -150.000 € -150.000 € -150.000 € -150.000 

Armoedebeleid (eenmalig)*2 € -150.000 

Dekking: Advies 9.11 mobile devices € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Dekking: 18-006 Omgevingswet € 450.000 € 310.000 € 230.000 € 210.000 

kapitaallasten sportvelden € -66.000 € -66.000 € -66.000 € -66.000 

heroverweging kapitaalslasten* € 83.000 

beheer sportaccomodaties € -42.000 € -42.000 € -42.000 

Positief saldo voor onttrekkeingen € -7.882.000 € -573.000 € 772.000 € 1.177.000 

nieuw saldo voor onttrekkingen € -7.843.000 € -573.000 € 519.000 € 814.000 

*2; na evaluatie in januari evt. aanpassingen mbt armoedegelden t/rn december oormerken, indien nodig 
gebleken, oprekken van €200.000 naar €600.000,-. 


