Uit De Raad Geklapt!
De Gemeenteraad van Venlo vergadert om de week op woensdag.
Je kunt de agenda en de raadsstukken zelf inzien, klik hier en log dan in als volgt:
Site: venlo

Email address: burger

Password: burger

Woensdag 27 mei 2020
Vandaag behandelen we de Kadernota 2021, hét belangrijkste moment van het jaar omdat de
gemeenteraad het college de richtingen (kaders) aangeeft voor de volgende periode. Wat gaan we meer of
minder doen, wat doen we niet meer of waar willen wat er aanvullend gedaan gaat worden. De inbreng van
EENLokaal hebben we al geplaatst, dit verslag geeft de discussies en kaders van de andere fracties weer in
beknopte vorm. De motie Beeldende kunst, voorheen Kunst in de Openbare Ruimte, wordt ruimhartig door
wethouder Pollux omarmd. Een motie voor het in stand houden van raadsleden in de Rekenkamer wordt
aangenomen.
Zorgen van het CDA; de herijking subsidies is onvoldoende uitgewerkt en er is niets van terecht gekomen.
De samenlevingsagenda is een flop. CDA dient twee moties in. Beide motie worden niet aangenomen, geen
meerderheid omdat coalitie (EENLokaal, PvdA, SP, Groen Links en 50PLUS) + fractie Oruç tegenstemmen.
PvdA; hoe ziet de samenleving na Corona er uit? Het college zal ons periodiek op de hoogte moeten
houden van gevolgen en oplossingen. Er wordt een oproep gedaan om Den Haag onder druk te houden om
een goede financiële regeling te treffen voor de kosten die gemeenten nu moeten maken. Er zou een
collectieve ziektekostenverzekering moeten komen voor minima. Herijking van de subsidies is goed, er
moet voor een “zachte landing” gezorgd worden. Zoek extra geld voor de versterking van de maasdijken.
Afsluitend; zorg er voor dat de gevolgen van de crisis opgevangen kunnen worden. Een motie om de
aanwezigheid van raadsleden vast te leggen waardoor onze inwoners dit kunnen inzien wordt aangenomen.
VVD. Nieuwe kaders kunnen nu niet gemaakt worden. Er moet een drastische wijziging gaan komen. Nu
uitgeven en investeren en niet meer bezuinigen. Banen moeten behouden worden. Investeren, investeren,
investeren en vooral lokaal!
SP: de bibliotheek moet gesteund worden. Verlagen van de financiële drempel voor minima en
kwijtschelding voor van gemeentelijke belastingen voor mensen in nood. Kaldenkerkerweg in Tegelen moet
aangepast worden. Gebruik de financiële ruimte om de problemen van de crisis op te vangen. Zorg er voor
dat de herijking van de subsidies zorgvuldig gedaan wordt en dat er een zachte landing wordt gecreëerd.
SP dient een motie in om de verhuurdersheffing indringend te bekijken, wordt bijna unaniem aangenomen.
PVV. Grensoverschrijdend samenwerken; wat heeft dat nou eigenlijk opgegeven? Kan dit niet geschrapt
worden? Niet bouwen voor asielzoekers en arbeidsmigranten. Meer blauw op straat, meer Boa’s.
GroenLinks; het lijkt wel of we het hebben over de “Corona-nota”. We weten niet hoe het er straks uit gaat
zien dus je kunt niet anders dan nu de stad niet op slot te zetten. Creëer een fonds om verenigingen te
helpen indien de herijking te negatief uitvalt. GL dient een motie in samen met D66 om het fietsen in Venlo
te versterken, wordt bijna unaniem aangenomen.
D66. We moeten de kadernota voor kennisgeving aannemen en niet goedkeuren omdat we niet weten wat
de gevolgen van de crisis zijn. Geen verhoging OZB, geen verhoging solvabiliteitsratio, geen bezuinigingen
doorvoeren.
50PLUS vindt deze kadernota oké. Er wordt veel aandacht aan ouderen gegeven. Er moet meer gedaan
worden aan verborgen armoede. 50PLUS dient een motie in om de Venlo verzorgingshuizen voor ouderen
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te bouwen, in ieder geval in het beleid op te nemen in de nieuwe woonvisie, motie wordt aangenomen.
Afval en hondenpoep blijft een doorn in het oog en vraagt het schoonhouden te intensiveren. Herijking en
bezuinigingen: oké, maar creëer een financieel vangnet voor de ergste gevallen!
Fractie Oruç. Kan zich vinden in de kadernota en ondersteunt een aantal moties die de Kadernota kunnen
versterken.
Reactie college. Frans Schatorjé, EENLokaal, subsidiestelsel. Er wordt nu al bijgesprongen als verenigingen
in problemen komen door de Corona crisis en dat blijft het college doen zolang het nodig is. Het
subsidiebeleid en de herijking zijn tot stand gekozen met iedereen die subsidies krijgt. Het college gaat op
zoek naar financiële middelen om een “zachte landing” te realiseren.
Ad Roest, EENLokaal: de aanbesteding Kaldenkerkerweg Tegelen wordt gestart. Er loopt een onderzoek om
af te sluiten voor vrachtverkeer. Een aanpassing van het gedeelte grens-Ulingsheide wordt onderzocht en
als de financiële consequenties bekend zijn komt de wethouder terug naar de Raad. De streefwaarde om de
financiële weerstand van de gemeente te verhogen van een solvabiliteitsratio van 20% naar 25% betekent
dat het een buffer oplevert van zo’n 22,5 miljoen Euro waar de raad over kan beschikken, bijvoorbeeld om
verdere gevolgen van de crisis op te vangen. Motie PVV over hondenbelasting wordt afgeraden.
Erwin Boom, PvdA. Het college gaat inzetten op meer lokaal kopen en meer bezoeker naar Venlo
“verleiden”. Motie van 50PLUS over verzorgingshuizen wordt overgenomen.
Alexander Vervoort, SP. Verborgen armoede. In het najaar komt er een nieuwe versie armoedebeleid.
Marij Pollux, GroenLinks. De motie openbare bibliotheek om subsidie te versterken en meer activiteit in de
kernen wordt overgenomen, zo ook de motie over fietsen.
Antoin Scholten, alle kosten in het kader van Corona worden vastgelegd om later te kunnen verhalen in Den
Haag, zoals toegezegd door de regering.
De Kadernota komt in stemming. De gehele oppositie stemt tegen, de coalitie voor. De Kadernota wordt
aangenomen. Het is half één en morgen (vandaag dus eigenlijk) gaan we verder om 19:00…
Donderdag 28 mei 2020,
EENLokaal dient een motie in aan de raad om een brief aan de Tweede Kamer te sturen, waarin duidelijk
wordt aangegeven dat de gemeenteraad van Venlo het niet eens is met de wetswijzing Versterking
Decentrale Rekenkamers, motie wordt aangenomen.
De hele oppositie met uitzondering van fractie Oruç stemt tegen.
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