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        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 29 januari 2020 

Ingekomen stukken: de Provincie laat weten via een brief dat Venlo ook voor 2020 niet onder verscherpt 

toezicht van de Provincie staat; we hebben onze zaken op orde! 

RV 50 - 2019 Uitgangspuntennotitie herijking beleid sociaal domein. 

CDA vraagt zich of hoe de Raad moet controleren en kaders moet stellen. D66; je kunt niet tegen de 

uitgangspunten zijn. VVD maakt zich zorgen over een nieuwe aanbesteding zonder invloed vooraf, dit 

college kiest niet en VVD dient een motie in om de Raad weer “aan het stuur” te krijgen. Er ontstaat een 

lange discussie over de nieuwe aanbesteding. Uiteindelijk wordt toegezegd door wethouder Schatorjé op 

verzoek van EENLokaal (Luud Pieko) om te onderzoeken wat het betekent om de uitbesteding voor één jaar 

aan te gaan om daarna de eventuele nieuwe uitgangspunten mee te kunnen nemen in een nieuwe 

aanbesteding. Raadsvoorstel is aangenomen. 

RV 64 - 2019 Vaststellen bestemmingsplan Parc Zaarderheiken.  

EENLokaal: het is nu duidelijk dat door de aanhoudende vragen van Leon van den Beucken er géén kosten 

zijn voor de Venlose belastingbetaler bij de aanleg, exploitatie en zelfs bij een faillissement van de 

golfbaan. Eén raadslid van CDA stemt tegen. Raadsvoorstel is aangenomen. 

RV 2 - 2020 Stedenbouwkundige Visie Kazerne Kwartier. 

EENLokaal is vóór de visie en vraagt om een aantal essentiële zaken te regelen, zoals herstel van 

afbrokkelende muren en verzakkingen. Er wordt een motie ingediend om een plek te zoeken voor de 

permanente “tentoonstelling” Het Fort. SP dient een amendement in om twee schriftelijke aanvullingen van 

het college te verankeren in het raadsvoorstel.  PVV wil het gehele fort herstellen en we moeten daar geld 

voor zoeken, het gaat dan om zo’n 20 miljoen tot 50 miljoen in de meest luxe uitvoering. D66:  deze visie 

is realistisch en haalbaar. Het college antwoordt en uiteindelijk is iedereen meer of minder tevreden met 

toezeggingen om de delen van het fort te conserveren, te bewaren voor latere aanpassingen. Raadsvoorstel 

wordt aangenomen. 

RV 7 - 2020 Vaststellen regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Er ontstaan lange discussies over wie nu eigenlijk eindverantwoordelijk is. De gemeente, de centrale 

overheid of de uitvoerende organisatie in Venlo. In het kader van de gehele herijking van het Sociaal 

Domein zal nadrukkelijk worden meegenomen hoe de “grip” te houden op huiselijk geweld in alle vormen, 

zoals bij ouderen (50PLUS). Opvallend is de PVV die zich afvraagt waarom er nu weer een aangepaste 

aanpak nodig is voor immigranten. Raadsvoorstel wordt aangenomen. 

 

Er komt een motie in stemming van de SP om de opvang van daklozen aan te passen. Nu worden mensen 

van straat gehaald bij een gevoelstemperatuur van -10 en dat wordt gewijzigd in -3. De motie wordt met 

alles stemmen van de Raad aangenomen.  

 

Om 01:00 donderdagmorgen stap ik voor mijn huis uit de auto van Leon van den Beucken. 

 

http://www.ibabs.eu/
http://www.eenlokaal.nl
https://www.facebook.com/groups/216899551715652/
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Klik ook eens op de logo’s van EENLokaal en Facebook bovenin! 

 


