
 

Besluit 

 

Afgelopen woensdag kondigden wij een motie aan om het Jeugdeducatiefonds voor de komende 

jaren veilig te stellen. Wij dienen hierbij de motie in, mede ondertekend door PvdA en GroenLinks. 

 

Ondanks alle inspanningen zijn er nog steeds te veel kinderen in armoede en scholen kunnen dit 

bespreekbaar maken met de ouders en de kinderen. Een groeiend aantal scholen is inmiddels 

aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds en wij verwachten dat meer scholen zich willen aansluiten. 

EENLokaal heeft daartoe een motie ingediend deze behoefte te onderzoeken, om de kinderen te 

verlossen van de ketens van de armoede.  

 

De Programmabegroting, de Kadernota en Meetbaar Venlo zijn geen van elkaar losstaande 

documenten, en de indicatoren zullen een integraal onderdeel moeten worden in de P&C cyclus. 

De bijlage Meetbaar Venlo vertelt ons immers waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar 

we moeten opschakelen of een stapje terug kunnen doen.  Wij hopen dan ook bij de volgende 

Kadernota’s en begrotingen bij de diverse onderwerpen een “hyperlink” aan te treffen die de 

raadsleden direct naar het betreffende onderwerp in Meetbaar Venlo brengt.  Wij zullen ook bij de 

auditcommissie dit verzoek afgeven. Tot dusver Meetbaar Venlo, een prachtig gereedschap van en 

voor deze gemeenteraad en voor onze meer dan 100.000 inwoners! 

 

De belastingverordeningen. De OZB voor woningen wordt verlaagd net als de hondenbelasting en 

valt nu 40%  lager uit dan aan het begin van deze coalitieperiode. Riool- en afvalstoffenheffing 

blijven gelijk, net als de reclamebelasting. Reden genoeg voor EENLokaal om in te stemmen met 

dit raadsvoorstel 47. 

 

Grondbedrijf en Vastgoed. In deze begroting komen we termen tegen als “herbestemming van 

cultureel erfgoed, de verbinding met de Maas versterken, klimaatadaptatie en circulariteit en verder 

verdichten binnen de stedelijke contour”. In RIB 138 van 5 oktober lazen wij met opluchting dat bij 

het revitaliseren van de werklocaties uitdrukkelijk gekeken gaat worden of wonen een optie is. Een 

goed besluit, omdat dit de potentie in zich heeft het aantal te realiseren woningen juist binnen die 

contouren te vergroten. In deze begroting is hierover niets terug te vinden, maar gelukkig 

bevestigde de organisatie tijdens de thema-avond over de begroting dat die ruimte voor “wonen 

op werklocaties aan de randen” een optie is. Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 

woensdag verzochten wij het college of de gemeente voornemens is “voorkeursrecht tot koop op 

grond te vestigen op een afwijkende, niet agrarische bestemming”, bijvoorbeeld buiten de 

contouren.  Voor zover wij weten hebben wij geen antwoord van u gekregen. Alvorens wij 

instemmen met dit raadsvoorstel 62 vernamen wij graag uw reactie. 

 

De programmabegroting toont een positief resultaat van ruim anderhalf miljoen voor de komende 

vier jaar, en aan de voet van een voorzichtige regenboog staat een potje met het jaarresultaat 2020 

van ruim 14 miljoen. In juni nam het overgrote en verstandige deel van deze raad een amendement 

aan om dit niet toe te voegen aan de algemene middelen, maar te bestemmen voor strategische, 

verstandige, verrassende en tastbare zaken. Onze inwoners uit alle wijken en kernen van Arcen tot 

Belfeld en van ’t Ven tot de Boekend hebben het verdiend! Zichtbaar en tastbaar in de wijken, en 



 

kernen zoals beweeg- en speeltoestellen in de openbare ruimte, het opknappen van de 

Kaldenkerkerweg in Tegelen en de realisatie van het snelfietspad van Reuver naar Belfeld. 

 

Maar de wereld heeft niet stilgestaan sinds juni dit jaar. In deze begroting zien we dat de financiële 

situatie nog verder verbeterd is en dat we voor de komende jaren ook weer geld over houden. 

EENLokaal dient dan ook een amendement in, samen met PvdA, de SP, GroenLinks, 50PLUS, de 

Venlose Senioren Partij en het CDA, als aanvulling op het eerdere amendement van juni dit jaar om 

extra geld in te zetten voor een aantal noodzakelijke thema’s die voor onze inwoners direct 

herkenbaar zijn, we benoemen er een paar. 

 

We lezen dat: “Bijplaatsingen en dump van afval zal nooit helemaal voorkomen kunnen worden 

en dat de gemeente Venlo probeert bijplaatsingen en dumpingen tegen te gaan. Tot slot is er ook 

de mogelijkheid om te handhaven. Door andere prioriteiten is er in de praktijk slechts zeer 

beperkt tijd beschikbaar voor structurele handhaving op het gebied van bijplaatsingen en 

dumpingen”. EENLokaal stelt voor opnieuw een pilot voor één jaar te starten voor zowel 

zwerfafval, bijplaatsingen, dumping als hondenpoepoverlast. 

 

En dat brengt ons bij de  hondenbelasting; een noodzaak of een achterhaald begrip? De discussie 

hierover zal blijven bestaan. De hondenbelasting wordt nog steeds niet volledig ingezet voor het 

wel en wee van hondeneigenaren en hun geliefde huisdier. Een verdere verlaging van jaarlijks 

€25.000 lijkt ons daarom gerechtvaardigd. 

 

Het Missiemuseum op Steyl is een verankerd begrip in en buiten Venlo. Wie is niet opgegroeid 

met De Beer? Een nieuwe loonlijst en aanvullende kosten voor huur, in combinatie met een 

subsidieaanvraag die lager uitviel, zorgen ervoor dat het Missiemuseum voor 2022 een bedrag 

van €42.000 te kort komt om de “toko” draaiende te houden. Een bedrag dat wij willen 

toekennen aan het Missiemuseum. 

 

Tot dusver het amendement. 

 

Plezierig, gezond en veilig fietsen is voor EENLokaal en onze inwoners van grote waarde. We zijn 

voorzichtig positief over het oppakken van deze motie in RIB 143, er is €200.000 ingezet voor 

laaghangend fruit, met vier scholen wordt begonnen met experimenten met autovrije 

schoolstraten. Dit ziet onze fractie als een voorzichtig en mager begin, we hebben over de RIB 

nog een aantal schriftelijke vragen in het verschiet.   

Voorzitter. Inkomsten vanuit Den Haag, in combinatie met een defensief maar rechtvaardig 

financieel beleid over de afgelopen jaren binnen deze regeerperiode, zorgden ervoor dat de zon 

nu een beetje door de regenflarden van de wegtrekkende buien schijnt. Een volgende coalitie kan 

dankzij deze structurele opbouw straks starten vanuit een stevige basis, in tegenstelling tot 2017 

toen de noodgrepen werden doorgevoerd.  

 

Voorzitter, het is een historische dag voor Venlo. Een begroting die eindelijk eens tot stand 

gekomen is vanuit een coalitie waarin een lokale partij de grootste mocht zijn. Met maar liefst twee 

wethoudersposten, én een gedeputeerde die we mochten afstaan aan de Provincie om daar het 



 

verstandige financiële beleid verder uit te rollen. Het lijkt erop dat in 2018 de kiezer de kans 

geboden werd, en deze verzilverde, om te kiezen voor het thema dat ze écht aanspreekt; de lokale 

aandacht voor je wijk, dorp, kern en stad, los van landelijke partijpolitieke belangen. De eerlijkheid 

gebiedt te vermelden dat we in toenemende mate zien dat ook de landelijk geallieerde fracties zich 

steeds meer ontwikkelen tot een lokale partij, er gloort dus hoop aan de horizon. Woensdag werden 

de complimenten dan ook uitgesproken door oppositiepartijen, die in overgrote meerderheid een 

fundamentele bijdrage hebben geleverd aan de opgeleverde prestatie. Het CDA waardeerde deze 

begroting met een 8½, fractie Oruc overtroefde met een 9, D66 sprak van een “best wel goede 

begroting”, de VVD vond het een “nette begroting” en is blij dat het financieel weer goed gaat en 

de PVV deelde complimentjes uit. De Venlose Senioren Partij sluit af en is blij. 

 

Iedereen benoemen is onmogelijk, maar inwoners, dorps- en wijkraden, burgerinitiatieven, het 

college, de ambtenaren en de raadsleden, hebben de afgelopen 3,5 een begroting gerealiseerd die  

er weer goed uitziet. Met de belastingverordeningen, het grondbedrijf, Meetbaar Venlo en dit 

huishoudboekje kunnen we verder afmaken wat nog te doen staat en vooruitkijken naar wat we 

nog willen realiseren. EENLokaal stemt in met dit fraaie raadsvoorstel 66. 

 

 


