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De jaarlijkse behandeling vond dit keer plaats in de grote zaal van de Maaspoort waar de afstand van 1,5 meter 

onderling goed geregeld was. Op woensdag 4 en vrijdag 6 november behandelen we de Programmabegroting 

2021-2024. In deze begroting wordt voor de komende jaren flink geïnvesteerd. EENLokaal heeft in deze coalitie 

samen met PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS sinds het aantreden, waar een bijna lege schatkist werd aangetroffen, de 

zaakjes financieel weer goed op orde; een uitstekende prestatie! Hieronder een overzicht van de inkomsten en 

uitgaven van de gemeente Venlo en de belangrijkste projecten voor de komende jaren: 

 
 

 
 

Wij waren blij met de beantwoording van het college 

op vragen en opmerkingen van EENLokaal. Wethouder 

Ad Roest zegde toe vanaf volgend jaar bij de 

presentatie van de nieuwe belastingtarieven ook die 

van het jaar daaraan vooraf te vermelden, zodat de 

Raad er écht iets van kan vinden. Wethouder Frans 

Schatorjé beloofde binnenkort met een plan van 

aanpak te komen om het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters verder terug te dringen. “Het zijn er 

nu nog 142 en dat zijn er 142 te veel, aldus de 
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wethouder. De huisvesting van een aantal voortgezet onderwijs instellingen wordt nu uitgewerkt en in het eerste 

kwartaal wordt de Raad daar over geïnformeerd. Erwin Boom liet ons weten goed naar de kansen te kijken die er zijn 

voor het industrieterrein Witveld in Belfeld, niet alleen voor industrie, maar zeker ook naar recreatie, groen, 

zonneweiden of hondenlosloopgebied. 

Er kwamen moties (voorstellen) en amendementen (wijziging op de begroting) voorbij, die na beantwoording en 

toezegging van het college deels weer ingetrokken werden. De motie van EENLokaal voor het plaatsen van 

fietsbewegwijzering in  de  bu i tengebieden ,  in  aans lu i t ing  op  de  Du i t se  bewegwi jze r ing ,  werd 

unaniem aangenomen. Een amendement dreigde er op uit te draaien dat de voltallige oppositie van CDA, VVD, 

PVV en D66 tegen de begroting zou stemmen en alleen de coalitie met 1 stem meerderheid de begroting zou 

aannemen. Door een schorsing van EENLokaal en na overleg tussen Tom Verhaegh van het CDA, wethouder Sjors 

Peeters en Luud Pieko werd het amendement door de oppositie aangepast en stemde uiteindelijk de gehele Raad in 

met deze begroting. Ieder jaar kiest de gemeenteraad uit haar midden het raadslid dat het afgelopen jaar het 

beste debat voerde, een ietwat twijfelachtige eer. Dit jaar was Luud Pieko aan de beurt en mag hij de 

wisseltrofee, de “Linkmichel” een jaar lang thuis bewaren…, al met al een mooi succes!  

 

Hieronder de belangrijkste delen uit onze woordvoering. 

Voorzitter. Eergisteravond leek het even op een vrienden-video-praatgroepje dat recensies besprak van korte films op sociale 

media. Hoofdzakelijk werd het echter zoeken naar een speld in een hooiberg op drassige ondergrond. Met een 

Programmabegroting waar we als voltallige Raad trots op kunnen zijn ging de oppositie met een slechte magneet op zoek 

naar de laatste spijkers op laag water. En warempel; ze hebben beet! Armoede. Zoals EENLokaal ook al aangaf en met ons 

bijna de gehele Raad is dat een onderwerp dat nu hoog op de agenda staat en 11 november zullen ook wij het hier 

stevig over gaan hebben. Voor de rest bleken het al lang verroeste spijkers te zijn uit vervlogen tijden die hun magnetische 

eigenschappen inmiddels al lang kwijt zijn. De Samenlevingsagenda werkte als een rode lap op het netvlies van het 

CDA. Ik ben gestopt met het tellen van het aantal keren dat “Samenlevingsagenda” werd genoemd, waarvoor dank 

trouwens, goede reclame bereik je door herhaling. De VVD sprak traditioneel over hun terechte zorg bij ondernemers. 

D66 trok nog een oude koe uit de sloot waar een oormerk “burgerbegroting” aan bungelde en stelde voor een 

kerncentrale in Belfeld te bouwen en beoordeelde de discussie in de raad als “geklier’. De PVV vond dat de samenwerking 

over de grens mag stoppen en mompelde dat alle moskeeën wat hen betreft mogen verdwijnen. Bij het doelloos 

rondbanjeren in deze hooiberg werd door de oppositie vergeten dat ze natúúrlijk euforisch zijn over deze begroting. Wij 

zijn dan ook blij dat onze ingebrachte kaders voortvarend zijn meegenomen en we benoemen een paar onderwerpen 

uit de lange lijst van positieve ontwikkelingen: 

• het voortbestaan van het Missiemuseum is veilig gesteld 

• er wordt meer geïnvesteerd in verkeersveiligheid 

• komende jaren blijft de belastingcapaciteit ruim onder de streefwaard van <105% 

• het nieuwe zwembad in Blerick verschijnt aan de horizon 

• er wordt fors geïnvesteerd in de Vastenavondkamp 

• winkelcentra in de kernen worden versterkt 

• de bibliotheek kan zich verder ontwikkelen 

• er komt meer en betere preventie bij de Jeugdzorg in het Sociaal Domein 

• strengere handhaving op illegaal parkeren van vrachtwagens in de wijken en kernen 

• bezuinigingen op subsidies worden teruggepompt in de sector 

in 2021 en 2022 komt 1,3 miljoen beschikbaar om de eventuele negatieve effecten van de 

herijking te repareren 

• de hondenbelasting wordt dit jaar opnieuw met 10% verlaagd, zoals beloofd 

• het percentage externe inhuur van de totale loonsom daalt verder 

• de woonlasten voor woningeigenaren stijgen de komende twee jaar niet 
 



Een begroting kijkt voor een periode van vier jaar vooruit, een begroting zegt niks over niet voorspelbare zaken zoals 

natuurrampen, de wereldmarktprijs van ruwe aardolie of burgeroorlogen. De pandemie die echter momenteel de hele 

wereld in haar greep heeft zal zonder enige twijfel ook Venlo raken, hoe hard weten we niet, we kunnen alleen van alles 

bedenken. Faillissementen, werkloosheid, schuldhulpsanering en toename van armoede zijn effecten die we zullen 

moeten opvangen, collectief. In welke mate Den Haag de gemeenten gaat compenseren is een kwestie van afwachten en 

of de compensatie op termijn geen “sigaar uit eigen doos” zal zijn valt nog te bezien. Uiteindelijk zal het uitgegeven geld 

weer ergens teruggehaald moeten worden en of het uit de Haagse pot ontwikkelingshulp, uit de bijdrage Europa of 

uiteindelijk bij de belastingbetalers en gemeenten opgehaald wordt is maar helemaal de vraag. Venlo mag zich er dan 

ook met dit college op verheugen dat naast het weer krachtig op orde brengen van de financiën en het reserveren van 

twee miljoen voor COVID-19 tegenvallers, we ook nog een weerstandsvermogen hebben dat ons in staat stelt verdere 

risico’s op te vangen. Voorzitter. EENLokaal is trots op onze partners, ambtenaren, wethouders en deze raad. Een knap 

staaltje werk, een resultaat waar we ondanks deze lastige periode een diepe buiging voor elkaar mogen maken, petje af! 

 

     
 

 


