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                 Uit De Raad Geklapt!                         

De Gemeenteraad van Venlo vergadert om de week op woensdag. 

Je kunt de agenda en de raadstukken zelf inzien, klik hier en log dan in als volgt: 

Site: venlo        Email address: burger   Password: burger 

 

Woensdag 19 februari 

 

Raadsvoorstel 59. Vaststellen Verordening Winkeltijden Venlo 2019. Deze wijziging voorkomt dat er een avondwinkel in Venlo 

kan komen, sluitingstijd 2 uur ‘s-nachts. GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS, PVV, D66 zijn voor aanpassing en dus tegen een 

avondwinkel. EENLokaal, fractie Oruç, VVD, CDA wil de wijziging niet doorvoeren. Het raadsvoorstel wordt niet aangenomen dus 

er kunnen avondwinkels in Venlo komen. 

Raadsvoorstel 4, Onderzoek Rekenkamer Schuldhulpsanering; het bevat 19 aanbevelingen voor het college en een tweetal voor 

de Raad. Het raadsvoorstel wordt aangenomen met uitzondering van de PVV. Zie inbreng van EENLokaal: 

In dit onthutsende rekenkamer rapport wordt met nadruk de focus gelegd op de periode tot het moment in 2018 waar 

armoedebeleid en schuldhulpsanering werden geïntegreerd. Het is als met astronomie; als we de nog nét de ondergaande zon 

zien dan is deze feitelijk al 8 minuten geleden achter de horizon verdwenen. We kijken dus naar het verleden. Laat onverlet dat 

EENLokaal de aanbevelingen van de rekenkamer volledig onderschrijft en wij zijn dan ook verheugd dat het college in reactie op 

de oordeelsvormende vergadering ons inzicht geeft in de reeds genomen stappen; voortvarendheid lijkt hier het motto! In de 

reactie lezen we verder dat PLANgroep jaarrapportages vanaf 2015 tot 2018 niet gearchiveerd heeft maar dat een nieuw digitaal 

systeem deze vanaf 2018 weer beschikbaar maakt. Overheden en partners van overheden zijn gehouden aan wettelijke 

bewaartermijnen van gegevens. EENLokaal is geschrokken van de onzorgvuldigheid van PLANgroep en zal de rekenkamer 

benaderen met de vraag of een onderzoek mogelijk is naar archivering van gegevens bij partners van de gemeente Venlo die 

data moeten aanleveren die voor het goed zorgen van onze inwoners van belang zijn. Aanbeveling één aan de raad is té algemeen 

gedefinieerd en moet de raad prikkelen om hier een verdieping aan te geven. Juist om die reden heeft EENLokaal ideeën 

geformuleerd die de uitgangspunten, kaders en methodiek beschrijft van het zo broodnodige “dashboard” om invloed te houden 

op de ontwikkelingen in de schuldhulpsanering. Wij hebben deze indicatoren inmiddels toegestuurd aan de auditcommissie. Wij 

verzoeken die raadsleden die willen meedenken over deze KPI’s zich te melden bij de auditcommissie om over de verdere 

vormgeving hiervan na te denken. Deze nadere uitwerking zou dan moeten leiden tot een rapportage in de begrotingsmonitor 

die een aantal keren per jaar gaat plaatsvinden en uitsluitend dient om voor de raad “de vinger aan de pols” te houden en om te 

kunnen bijsturen. 

Motie van de PVV over het openstellen van het gemeentelijk intranet voor de Raad. EENLokaal stemt tegen omdat: Intranet is 

een informatiesysteem voor de organisatie. Iedere gebruiker kan slechts toegang krijgen tot zijn of haar afgeschermd 

gedeelte. 

Alleen de Algemeen Directeur heeft toegang tot alle bestanden. Het definiëren van toegangsrechten en het inregelen daarvan 

wordt een uitermate complexe en ook prijzige aangelegenheid. 

Motie Vuurwerk van VVD en D66 wordt niet ondersteund door EENLokaal omdat we eerst het landelijk besluit afwachten dat 

zeer binnenkort bekend zal worden. Daarna zullen we bekijken hoe we het in Venlo gaan uitwerken. 

De motie van de VVD over de aanbesteding in het Sociaal Domein vindt ook bij EENLokaal geen steun. Wij begrijpen DE ZORG 

van de VVD en D66. De beantwoording van het college op de vorige motie over het zelfde onderwerp heeft geleid tot de 

voorliggende uitvoering. EENLokaal is van mening dat een goede motie aan minimaal één van drie voorwaarden moet voldoen. 

Het moet de raad een instrument in handen geven om de kaders te kunnen stellen of het moet de raad in staat stellen om te 

kunnen controleren of het moet leiden tot beleidswijzing. In deze gekuiste versie zien wij helaas geen van deze richtingen terug. 

Wij moeten dan helaas, om met Lubach te spreken, vaststellen dat het hier niet om een motie maar om een ZELF PRO MOTIE 

gaat. 

De motie van GroenLinks om voor iedere nieuw geboren kind in de gemeente Venlo een boom te planten wordt op verzoek van 

Luud Pieko in een hoofdelijke stemming gebracht omdat binnen onze fractie geen eenduidige mening is.  

 

 

 

Klik ook eens op de logo’s van EENLokaal en Facebook bovenin! 

http://www.ibabs.eu/
http://www.eenlokaal.nl
https://www.facebook.com/groups/216899551715652/

