
 

 

 
 

Gemeenteraad Venlo 
Begroting 2019 
Bijdrage PvdA fractie 
 
 
Voorzitter, dames en heren,  
 
De PvdA staat op hoofdlijnen achter de keuzes, die door het college in de begroting 2019-
2022 zijn gemaakt om de financiële basis weer structureel op orde te krijgen. We staan er 
financieel allesbehalve florissant voor.  Met het oog om onze stad sterker te maken, zijn we 
de voorbije perioden tot aan de grenzen gegaan van onze financiële mogelijkheden. We 
hebben daarbij belangrijke resultaten bereikt maar het gevolg was ook                 
                                                                                  gezakt. 
Deze zorgelijke positie is nu gelukkig verbetert door de bijdrage uit de stroppenpot. Onze 
complimenten aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze succesvolle lobby. Door de 
rioolheffing te verlagen en tegelijkertijd de OZB belasting te verhogen zijn wij in staat om per 
saldo hogere inkomsten te realiseren. Dat geeft ons de komende tijd weer lucht.  
 
Ondanks dat wil de PvdA-fractie wel enkele kanttekeningen plaatsen bij enkele 
bezuinigingsmaatregelen. Wij willen daar waar het de burgers het hardste raakt correcties 
toepassen.  
 
Armoedebeleid 
De PvdA fractie is dan ook van mening dat alle inwoners in de gemeente Venlo volwaardig 
mee moeten kunnen doen. Daarom is het onze topprioriteit om armoede stevig aan te 
pakken. We willen dat op  het einde van deze bestuursperiode drastisch minder mensen in 
onze mooie gemeente in armoede leven en afhankelijk zijn van de voedselbank, kledingbank 
en dergelijke. Dit vraagt om een integraal aanvalsplan armoede. Gestoeld op barmhartig en 
sociaal beleid, met oog voor individuele behoeften van diegenen die in armoede terecht zijn 
gekomen. En met als doel er zo snel mogelijk en duurzaam uit te komen. Voorzitter, dat 
willen wij niet doen door het armoedebeleid verder af te romen zoals de oppositie dat 
voorstaat. De bezuiniging van 100.000 euro op armoedebeleid wijzen wij dus af. De PvdA 
fractie prijst zich gelukkig dat we hier samen met de coalitiepartijen consensus in hebben 
gevonden.  
   
Sport en cultuur 
De voorgestelde bezuinigingen op sport en cultuur o.a. in de vorm van het schrappen van de 
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op kaalslag van de sociale infrastructuur te hoog zijn. Wat straks weg is, komt niet meer 
terug! 
Bij de sport speelt bovendien een stapeling van bezuinigingen, omdat ook de tarieven van 
sportaccommodaties stijgen en de OZB op niet-woningen omhoog gaat. De brandbrief van 
zaalsportverenigingen was duidelijk. De PvdA mist een degelijke onderbouwing voor alle 
bezuinigingen op Sport en Cultuur. 
 



 

 

Als iedereen volwaardig mee moet kunnen doen  zullen ook echt moeten streven naar een 
bredere toegankelijkheid van kunst en cultuur. Dat een belangrijke ambitie van de PvdA in 
ons cultuurbeleid. O      u  uu  b                                 p           p   tief 
doorwerkt op meerdere aspecten van onze samenleving. Wij roepen het college op om met 
een nieuwe visie op het  subsidiebeleid te komen waarbij subsidievragers pro-actiever 
meewerken aan integratie en de participatie van jeugd dan nu het veelal het geval is. Met de 
beleidsfocus op jeugd, innovatie, integratie en een laagdrempelig aanbod met bijzondere 
aandacht voor kansengroepen. De muziek in ons voorstel zit in overtuigen en inspireren. Wij 
roepen het college op om binnen afzienbare tijd te komen met een visie op het 
cultuuraanbod en de cultuurparticipatie In Venlo. Tot die tijd zijn we van opvatting dat we de 
voorgestelde bezuinigingen op het kunstencentrum, de culturele activiteiten en de KOR niet 
moeten doorvoeren. Ook dit zullen wij mede amenderen Wij vragen hier een toezegging van 
de wethouder   
 
Voorzitter, we willen ook dat de sport middelen beter worden ingezet. We willen naar 
minder maar meer hoogwaardige sportcomplexen met sportverenigingen die 
toekomstbestendig zijn. Minder sportcomplexen zorgt voor gezondere clubs, minder dubbel 
werk en geen dure, slecht benutte, sportvelden. De kwaliteit van het sportaanbod en de 
sportaccommodaties kan door samen te werken en te fuseren omhoog gebracht worden. 
Clubs hebben nu de kans om de versnippering aan te pakken en we willen hen daarin 
steunen. In de beleving van de PvdA zullen in de toekomst alleen nog sportverenigingen met 
gemeenschapsgeld ondersteund worden die aan deze ontwikkeling meewerken. De 
sportclubs krijgen daarin meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid voor de 
sportinfrastructuur in Venlo. Dat start al bij het hertekenen van het landschap. De bal ligt nu 
in hun kamp om anderen mee te nemen en te inspireren. Wij willen van het college hierin 
nieuw beleid zien dat deze ontwikkeling actief ondersteund. Tot die tijd is het niet verstandig 
op sportbeleid te bezuinigen. Uiteraard is dit opgenomen in het amendement.  
 
Vergeten wijken 
Mijnheer de voorzitter, 
In onze gemeente zijn wijken met meervoudige problemen. Vaak gaat het niet om 
problemen in de hele wijk, maar een deel van de wijk of buurt of slechts om een cluster van 
straten. Met een wijkgerichte aanpak is een aanvang gemaakt om deze problemen aan te 
pakken en hierdoor de leefbaarheid te bevorderen. De PvdA is zeer benieuwd naar het 
wijkontwikkelingsplan Blerick, waarvan wethouder Peeters de oplevering in het eerste 
kwartaal 2019 heeft toegezegd.  
Maar Venlo telt meer wijken dan enkel het Vastenavondkamp en er ligt een grote opgave 
om de leefbaarheid ook in andere wijken aan te pakken. Het kan niet zo zijn, dat hierdoor de 
problematiek in andere wijken niet wordt aangepakt en verergert. Dat daardoor nieuwe 
vergeten wijken ontstaan.  Waar nodig zullen we moeten willen investeren, eventueel 
samen met de provincie. Wij zullen dit risico nauwlettend bewaken bij de toegezegde 
presentatie van het ontwikkelingsplan en de wijkanalyses. Indien nodig willen we daarvoor 
in de komende jaren gelden vrijspelen. 
 
Regio organisaties 
Mijnheer de voorzitter,   



 

 

De PvdA heeft al vaak de zorgen uitgesproken over het gebrek aan democratische controle 
op de regionale organisaties. Als raad moeten we er echter minimaal op kunnen vertrouwen 
dat deze organisaties hun werkzaamheden binnen de afgesproken kaders organiseren. Dat 
dit onvoldoende gebeurt is zorgelijk, ongewenst en maakt onze financiële afspraken 
oncontroleerbaar. Zo zijn bijv. de kosten voor de brandweer in de laatste 5 jaar met maar 
liefst 18% gestegen. Dat is ruim 1 miljoen structureel per jaar, meer dan alle voorgestelde 
bezuinigingen op sport en cultuur samen. Ook de BSGW heeft een extra incidentele injectie 
nodig. We willen dat het college hier meer grip op organiseert. Het kan toch niet zo zijn dat 
we ten gunste van deze regio-ontwikkelingen lokale voorzieningen -zoals sport- en cultuur - 
blijven verschralen.   
 
Dat geldt ook voor de ontwikkelingen in de Noordwesthoek. We hebben pas 1,5 jaar geleden 
een digitale doorstart mogelijk gemaakt tegen hoge kosten. En opnieuw wordt er 1 miljoen 
uit onze begroting onttrokken om te investeren. Ook hier lopen we als raad achter afspraken 
on de aandeelhoudervergadering aan. Ingrijpen is juridisch niet meer mogelijk en lijkt ook op 
gespannen voet te staan met het recente bestuursakkoord. De voorgestelde oprichting van 
een nieuwe BV, om  dividend uit de GREX van het ontwikkelbedrijf aan te wenden ter dekking 
van de tekorten in de Grex van de Campus wijzen we dan ook vooralsnog af. Het is voor ons 
niet wenselijk de ene Grex met de andere te compenseren en zodoende beiden uit de 
gemeentebegroting, lees democratische sturing en controle, te halen. Graag horen we van 
het college   of zij ons hierin steunen  
 
Samenlevingsagenda, 
Tot slot mijnheer de voorzitter de samenlevingsagenda, 
Het college heeft ons een beleidsarme kadernota gepresenteerd. Prioriteit was de target 
weerstandvermogen op 1.0. Eind 2018 zitten we waarschijnlijk – en gelukkig  - op het 
beoogd niveau met ongeveer 50 miljoen weerstandvermogen (zie: blz. 219/220). Dat zal 
echter pas blijken uit de Jaarrekening. Natuurlijk willen nog steeds voorzichtig begroten, de 
kwetsbaarheden zijn groot. We zijn blij dat er lucht is gekomen vóór dat we over de 
samenlevingsagenda in gesprek gaan met de burgers. Goede ideeën en wensen van burgers 
krijgen nu nog meer kans daadwerkelijk uitgevoerd te worden of een plek te krijgen in 
toekomstig beleid. Financiële kaders zijn minder belastend. Als raad willen we nadrukkelijk in 
dit proces betrokken worden en de uitkomsten kunnen volgen. We vragen het college dan 
ook na afloop inzichtelijk te maken wat de uitkomst is van deze gesprekken, welke suggesties 
wel of niet worden meegenomen en wat daarin de afwegingen zijn, alvorens dit om te zetten 
in beleid.  
 
Voorzitter, alle door ons voorgestelde wijzigingen zijn verwoord in een amendement dat 
door EENlokaal zal worden ingediend. Verder heb ik met het oog op 2020 en verder, gepleit 
voor nieuw beleid. Uiteraard zullen we daar in de komende kadernota op terug komen. 
 
 
Namens de PvdA fractie, 
Hay Janssen,  
fractievoorzitter.   


