Kadernota 2021
Bij aanvang van deze coalitieperiode werden we geconfronteerd met een rampzalige financiële situatie. We
zijn inmiddels zo ver hersteld dat zelfs ons dagblad hier niet aan voorbij kon gaan en concludeert dat Venlo
geen zorgenkindje meer is. Complimenten daarvoor aan de organisatie, het college en deze voltallige
gemeenteraad.
Onze complimenten gaan ook uit naar onze ambtenaren en het college over de aanpak van de Covid-19
crisis tot nu toe en niet in de laatste plaats gaat onze dank uit naar iedereen die op welke wijze dan ook
onze samenleving draaiende houdt. Wij zijn er ons dan ook terdege van bewust dat voorstellen die wij nu
doen op korte of middellange termijn alweer drastisch kunnen worden bijgesteld.
EENLokaal heeft vier onderleggers gebruikt bij het tot stand komen van onze inbreng: omgevingsanalyse,
samenlevingsagenda, stadspeiling en de begrotingsmonitor. In november zag deze laatste het levenslicht
waarin dankzij noeste arbeid van de werkgroep KPI’s ambities voor onze gemeente werden vastgelegd. Het
is nu tijd om deze te beoordelen en daar waar gewenst bij te stellen. EENLokaal biedt het college dan een
handzaam overzicht van kaders die naar onze mening door vertaald gaan worden in de
begrotingsvoorstellen eind dit jaar en we benoemen er enkele, de rest kunt u in onze inbreng teruglezen
en nader bestuderen. Een aantal onderwerpen werden niet specifiek benoemd in onze inbreng; bibliotheek,
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Programma 1: Gezond en actief Venlo
Wij krijgen signalen dat de stadspas niet gebruikersvriendelijk is. Wij hebben hier vragen over gesteld en
blijven monitoren of inwoners goed gebruik kunnen maken van de regeling. Met name voor ouderen en
mensen die minder digitaal vaardig zijn. Verder vinden we dat de stadspas nog meer ingezet mag worden
om minima eenvoudig voorzieningen te laten aanvragen.
Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen erbij horen. De ambitie is om het aandeel huishoudens met
kinderen met een inkomen onder 110% van het sociaal minimum te laten dalen onder het Nederlands
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gemiddelde. We moeten blijven investeren in de verruiming van de regels; een zwemdiploma-A is minimaal
nodig voor de zelfredzaamheid van kinderen; slechts een deel van de zwemlessen wordt vergoed waardoor
vaak ouders stoppen. Kinderen moeten vervolgens kiezen tussen een fiets of een IPad of laptop; beide echter
onmisbaar in mobiliteit en de ontwikkeling. Initiatieven voor het ter beschikking stellen van gerecyclede
fietsen is broodnodig. Daarom streven wij er ook naar dat de voorzieningen laagdrempelig gehouden worden
en bereikbaar voor alle kinderen, zodat ze voldoende kunnen meedraaien in de maatschappij en kunnen
sporten en bewegen.

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters steeg in 2018 met bijna 20%; Deze ongewenste stijging zal fors
moeten worden aangepakt. De eigen ontplooiing stijgt met 3% uit boven onze ambitie. In de
begrotingsmonitor stelt u dit cijfer niet verder te laten dalen, maar EENLokaal daagt u uit om deze ambitie
juist te verhogen.
We zijn nu halverwege de bestuurlijke periode van dit college en het kan niemand ontgaan zijn dat college
en gemeenteraad een meer dan succesvolle prestatie hebben geleverd door uit het financiële moeras te
klauteren. Dat hebben we met z’n allen toch maar mooi gepresteerd, chapeau! Maar er leven nog steeds
kinderen in armoede, inwoners zitten zonder werk of worden binnenkort werkeloos, het aantal gevallen in
de schuldhulpsanering neemt nog steeds toe, vandaag in de krant: 1:10 Nederlanders kan moeilijk
rondkomen vanwege de crisis. Kortom: de wereld om ons heen staat in brand. We staan bij deze kadernota
voor grote bedreigingen als gevolg van de COVID-19 crisis. Niemand weet welke financiële middelen we
straks nodig hebben en de vraag is maar of Den Haag alles gaat compenseren of dat de gemeentes
gedeeltelijk op zichzelf zullen zijn aangewezen. Het lijkt me evident dat we daarvoor buffers moeten
opbouwen en dat doen we door te streven naar een solvabiliteitratio van 25% en een streng financieel
beleid. En dan gaan we het nu hebben over het subsidiebeleid.
Jarenlang werd er in de gemeenteraad gediscussieerd over het subsidiestelsel en de scheefgroei daarin. Dit
college heeft de veel te lang voortslepende Gordiaanse Knoop eindelijk doorgehakt; de herijking van het
subsidiestelsel en de daaraan gekoppelde bezigingsopgave van ruim 6 ton in 2021 en ruim 9 ton in 2022,
unaniem goedgekeurd door deze gemeenteraad.
De oppositie ziet nu haar kans waar en maakt de subsidieregeling tot het speerpunt van deze kadernota
met veel tromgeroffel en trompetgeschal en geven gehoor aan zorgen in het maatschappelijk veld. Waar
geen gehoor aan wordt gegeven, omdat het niet gehoord wordt, zijn de verenigingen die er mogelijk op
vooruit gaan. Een voorbeeld.

•

Een dansvereniging met 21 leden gaat van een 2018 naar 2021 van €1.935 naar €2.600 met een mogelijke
aanvulling van €5.000 eenmalig voor opleiding. Structureel een toename van 34%.

We moeten vooral twee zaken goed scheiden; de herijking van het subsidiebeleid en de door de raad
opgelegde bezuiniging op subsidies. Het is belangrijk dat wij als raad eindelijk een transparante en
eerlijke beoordeling van het verlenen van subsidies vastleggen. Dit kan inhouden dat de uitkomst is dat
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sommige meer krijgen, of iets minder, maar dit wordt dan wel besloten op een voor ieder gelijk speelveld.
Uiteraard ga je bij de uitslag kijken of je diegene die echt in de problemen komen een zachte landing laat
maken door financiële middelen vrij te maken voor ongewenste resultaten. Wij zijn van mening dat deze
herijking een prima instrument is maar dat de bezuinigingsopgave geen negatieve financiële consequenties
mag hebben. Wij maken ons zorgen dat het fijnmazige verenigingsleven door verlaging van gemeentelijke
subsidies grofmazig wordt met alle mogelijke gevolgen van dien.
Goed, wat vind EENLokaal er van en wat gaan we er aan doen? Herijking en de bezuinigingsopdrachten
handhaven; het zijn democratische besluiten en onder stoom en kokend water opheffen zou democratische
zelfmoord zijn. We weten echter niet wat de gevolgen zullen zijn van de herijking. EENLokaal wil in de
begroting een bedrag van 6 ton reserveren om de eventuele nadelige en ongewenste gevolgen van de
herijking incidenteel te kunnen repareren. Na deze reparatie zullen analyses en verdergaande gesprekken
moeten volgen om uiteindelijk toch aan de bezuinigingsopdrachten te voldoen.

Programma 2: Leefbaar Venlo

De waardering voor de woonomgeving blijft achter bij onze ambitie. Van de ruim 17.000 meldingen bij de
gemeente betrof het voor 47% klachten over groen, rommel, en afval. Afvaldumpingen nemen toe en de
samenleving is dat beu! Boetes zijn te laag en gaan naar de staatskas. EENLokaal overweegt een motie in te
dienen waarmee opgeroepen wordt om gemeenten meer instrumentaria in handen te geven waarmee zwerfen dumpafval effectiever en efficiënter aangepakt kunnen worden.
In 2021 komt een nieuwe inburgeringswet waarbij de gemeenten meer regie krijgen bij de inburgering van
asielzoekers, statushouders en nieuwkomers, maar er zijn nu ook veel inwoners die al volop meedraaien in
het arbeidsproces die ook een inburgeringscursus kunnen gebruiken om bijvoorbeeld door te kunnen
groeien in het arbeidsproces of beter kunnen participeren. Het zou mooi zijn als we niet enkel vanuit de wet
handelen maar ook een bredere doelgroep bedienen; door slim te handelen kunnen we werk met werk te
maken.
In de Stadspeiling daalde de waardering voor parkeren in de wijk van 6,4 in 2017 naar een magere 6,1 in
2019; er moet dus nog veel gebeuren. Het is belangrijk dat we hierop inspelen om de vele ergernissen in
de wijken weg te nemen. Het ambitieniveau van 7,2 moet de stip op de horizon blijven. Ons advies is deze
ambitie te realiseren met de nieuwe parkeer- en bereikbaarheidsvisie die nu in de maak is en in 2021 naar
de raad komt.
De lokale ondernemers in onze stad en dorpen zorgen voor een prettig leefklimaat. Ze voorzien in
aankopen voor de eerste levensbehoefte en vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijk functie. Het
is een ontmoetingsplek, het zorgt voor werkgelegenheid, de omgeving blijft door de aanwezigheid van
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deze winkels schoner en leefbaar en we zien dat deze ondernemers verenigingen en evenementen
waardevol ondersteunen. EENLokaal zal dan ook altijd een open en constructieve houding aannemen als
het om de samenwerking tussen onze ondernemers en de gemeente Venlo gaat. Wij gaan er dan ook van
uit dat het college, met de “koop lokaal” gedachte, meegaat en zorgt voor een stroomversnelling om zo
onze ondernemers nog beter te faciliteren. EENLokaal stelt voor om een bedrag te reserveren om op
enigerlei wijze een reclamecampagne te starten zodra we weer massaal bezoekers mogen ontvangen.
De Kaldenkerkerweg in Tegelen is al jaren een doorn in het oog. Nettetal-West aan de Duitse zijde is zo
goed als volgebouwd waardoor er een enorme toestroom ontstaat van vrachtverkeer. Het college is
voortvarend te werk gegaan, er ligt een geldbedrag klaar en de Provincie betaalt mee; wij zien graag dat de
volledige Kaldenkerkerweg vanaf de grens “op de schop gaat” en u daarvoor aanvullende financiën
beschikbaar stelt. Richting Venlo Centrum mogen vrachtwagens vanaf Duitse zijde Venlo niet in en worden
daar geblokkeerd door een balk boven de weg. Wij hebben begrepen dat deze optie voor de
Kaldenkerkerweg momenteel op het Stadskantoor wordt uitgezocht.

Programma 3: Grenzeloos Venlo

Het aandeel Duits in de vakkenpakketten daalt schrikbarend; hier zal zwaarder op ingezet moeten worden
en de ambitie voor deelname in INTERREG projecten mag wat ons betreft bijgesteld.

Programma 4: Welvarend Venlo
Het percentage voor toegankelijkheid tot bushalte en/of treinstation kan verhoogd worden van 95 naar 97%
en de tonnage dat in Noord-Limburg over de weg vervoerd stijgt en ligt nu 12% boven de ambitie en dat is
niet de bedoeling. De overbelasting van het hoofdwegennet rond Venlo dreigt een verkeersinfarct te worden.
De gestelde ambitie moet ervoor zorgen dat meer tonnage over spoor en water vervoerd gaan worden.

Programma 5: Centrumstad
Centrum Venlo wordt voor 79% positief gewaardeerd voor wat betreft de stedelijke voorzieningen; een
resultaat dat ten koste gaat van de andere wijken en kernen. Versterking van de woon- en leefgebieden
buiten het centrum verdienen in de komende periode dan ook absoluut meer aandacht. EENLokaal stelt voor
het centrum terug te brengen naar de ambitie. De hierdoor vrijvallende middelen en capaciteit kunnen dan
besteed worden aan versterking van de andere stadsdelen; winkels, horeca, podia en musea worden op die
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wijze naar een hoger plan gebracht. In uw kadernota op pagina 13 lezen we immers, heel toepasselijk: “de
wijk, het middelpunt van Venlo”.
Venlo heeft een groot aantal onbenutte winkels en panden in de binnenstad die als woningen kunnen worden
ingezet. We hebben daar al enkele initiatieven toe gezien, maar deze ontwikkeling blijft met 12,3% achter bij
de ambitie van 10%. Ook in de dorpen en wijken hebben we zulke potentie van bijvoorbeeld schoolgebouwen
en leegstaande kantoorruimtes. Het uitrollen van de gedaantewisseling naar woonbestemming moet ook
buiten het centrum meer aandacht krijgen.

Programma 6: Circulaire en duurzame hoofdstad

Nog 43 jaar voor de aardolie op is en over 150 jaar is er geen aardgas meer, we hebben voor óns comfort
en welvaart de aarde dan volledig uitgeput; fossiele brandstoffen zijn nu eenmaal eindig. De toekomst komt
steeds dichterbij. Bijna oneindig zijn de alternatieve energiebronnen wind en zon. In De Limburger van 9 mei
lazen we dat de Provincie een half miljoen euro inzet om initiatieven voor waterstof te steunen met de
mogelijke aanleg van een waterstofleiding van de haven van Rotterdam naar het Ruhrgebied, met
logischerwijs Venlo daartussen als draaischijf. EENLokaal gaat er van uit dat het college “alles op alles” zet
om prominent aanwezig te zijn bij alle initiatieven en op ieder noodzakelijk bestuurlijk niveau. Laten we
naast logistieke hotspot op hetzelfde traject Rotterdam-Venlo-Ruhrgebied ook een spil worden in de
energievoorziening.

Samenlevingsagenda
Opvallend is de uitkomst niet; wat we in algemeenheid al wisten wordt door de opbrengst van de vele
buurtcafés nog eens duidelijk en keihard in cijfers aan ons voorgelegd. In Arcen, Velden, Boekend en HoutBlerick is het goed toeven terwijl het leefklimaat in Tegelen Op de heide, Smeliënkamp, Molenbossen,
Annakamp, Molenbossen, Zonneveld, ’t Ven en Venlo Oost écht beter kan. Vastenavondkamp, Lomm,
Horsterweg/Tradeport, Belfeld en Steyl vallen buiten de scope van deze samenlevingsagenda maar wat daar
gaande is zal eenieder duidelijk zijn; de Vastenavondkamp is onze zorg nummer één en in Belfeld en Lomm
is het goed toeven en hebben de dorpsraden hun zaakjes goed voor elkaar.
Maar wat levert de Samenlevingsagenda op behalve een diepgaand inzicht? Een totaaloverzicht van gemaakte
afspraken en samenwerkingsverbanden als resultaat van de vele buurtcafés hebben we allemaal kunnen
bestuderen en toont aan dat onze inwoners, gemeente en partners dichter bij elkaar gekomen zijn en de
inwoner zelf duidelijk de regie wil voeren over de omgeving. Dit is de grootste winst; we hebben het anders
aangepakt en het loont zich.
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Ten slotte
Het vastgestelde begrotingsoverschot van 5,2 miljoen neemt volgens de voorlopige jaarrekening nog toe
met bijna 5 miljoen. De verwachting is dat de verrekening met de zorgaanbieders mogelijk nog eens een
substantieel financieel voordeel zal opleveren. We krijgen weer wat “spek op de ribben”, een extra dun
laagje vet dat we straks hard nodig zullen hebben om de gevolgen van de covid-19 crisis te repareren. Het
college doet een verstandig voorstel richting begroting door dit niet naar de Algemene Middelen door te
zetten maar bijna 3 miljoen te oormerken voor de COVID-19 gevolgen en de woonwagenkampen. Wij
geven in deze kadernota aanvullend een eerste aanzet voor een bestemming van de resterende twee
miljoen, een richting die wij graag in het najaar in de begrotingsvoorstellen van het college terug zien
komen. Opdracht aan het college; bestudeert u de tabel en verwerk deze in uw begrotingsvoorstellen eind
van dit jaar.

Corona gevolgen

totaal

2022

2021

Overschot n.a.v. voorlopige cijfers jaarrekening per 1.000

2000

0 2.000

Woonwagenkampen

971

0

971

Groen onderhoud

110 110

220

Aanvulling Multi problematiek Kaldenkerkerweg Tegelen

200

0

200

60

60

120

Handhaving Openbare Ruimte
Negatieve gevolgen subsidiebeleid

600

600

Cultuur buiten het centrum

85

85

170

Bibliotheek

50

50

100

Uitkomst onderzoek verborgen armoede

40

40

80

Uitvoering Samenlevingsagenda

125 125

250

Verkeersveiligheid in wijken en kernen

100 100

200

Subsidie Beeldende Kunst en Vormgeving

15

15

Reclame Toerisme Groot Venlo

74

74

Of iets anders (wat dan?)

0

Totaal

4.430 570 5.000
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