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VVD Algemene beschouwingen 2020-2023 

 

Investeren in Venlo en investeren in Venlonaren 

Dank aan het college voor de programmabegroting 2020-2023. Een begroting waarin weer wat 

ruimte is om uitgaven te doen en voorzichtig te investeren. Er is hard gewerkt door college en 

organisatie, de VVD wil hiervoor waardering en dank uitspreken. 

We zijn blij dat we in deze begroting een aantal zaken terugzien die wij als VVV eerder 

besproken hebben. Bijvoorbeeld het voorstel het centrummanagement te steunen en de 

generieke korting op de cultuursubsidies te schrappen.  

Het financiële beeld van Venlo is veel gunstiger dan verwacht. Dat roept opnieuw de vraag op 

in hoeverre de gemeente in control is en of we door de strenge regels de stad niet onnodig op 

slot gooien. Daarnaast is het onduidelijk welke begrotingsregels nu gehanteerd worden, ligt er 

een visie onder of is het college nu cadeautjes aan het uitdelen? Graag horen we van het 

college wat de nieuwe begrotingsregels zijn. 

Er is vanuit het rijk gedurende drie jaar extra geld voor jeugdzorg toegekend. Het college stelt 

voor deze 1,9 miljoen per jaar incidenteel te boeken, terwijl het ook mogelijk is om dit 

structureel te doen, in afwachting van nieuw beleid. Twee derde van de gemeentes in 

Nederland doet dat al. Het zou ons op de langere termijn meer financiële ruimte geven.  Onze 

vraag aan het college is: waarom zouden we de zaak onnodig op slot zetten? 

In de begroting wordt aangegeven dat de onroerende zaak belasting stijgt met de inflatie. De 

afvalstoffenheffing gaat echter fors omhoog. Wonen wordt dus duurder en minder 

aantrekkelijk en de belastingdruk wordt hoger dan we willen. Nu het beter gaat wil de VVD 

weten of het college bereid is de OZB weer te verlagen en te bevriezen op het niveau van 

2018. 

Omdat meer mensen aan het werk zijn wordt er minder een beroep gedaan op 

armoederegelingen dan er begroot is. Vraag aan het college is hoeveel naar verwachting in 

2019 wel begroot maar niet besteed wordt? Het bedrag in de begroting van 2020 en verder 

kan daarmee direct verlaagd worden, we zullen hiervoor een amendement indienen.  

We lezen in de begroting bijna 6 ton extra kosten voor Museum van Bommel van Dam, zodat 

energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Dit betekent dat de 

energierekening voor het museum lager wordt. De VVD stelt voor om die extra kosten te 
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verrekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een lening of een verlaging van het subsidiebedrag. 

We willen weten wat het college hiervan vindt.  

De VVD wil dus meer duidelijkheid omtrent de nieuwe begrotingsregels én een duidelijke 

keuze om weer te investeren in Venlo en in de Venlonaren. We zullen daar nu een aantal 

voorstellen voor doen.  

Werk is belangrijk. Om in je eigen inkomen te voorzien, zinvol bezig te zijn en mede daardoor 

gezond te blijven. Er zijn ongeveer 3000 Venlonaren die een bijstandsuitkering ontvangen. Dit 

aantal daalt, maar er zijn nog veel teveel mensen niet werken en dan vinden wij als VVD 

onacceptabel. 

Hoe krijg je iemand in beweging die lange tijd uit de running is?  

Zorg nou dat werk écht loont! Armoederegelingen houden mensen te lang afhankelijk en 

maken het niet aantrekkelijk een baan te zoeken. De VVD wil weten of de wethouder bereid is 

kritisch te kijken naar regelingen die in Venlo ruimer zijn dan elders en te kijken in hoeverre dit 

de stap naar werk belemmert. En dan vervolgens het beleid hierop aan wil passen. 

We moeten duidelijk maken een bijstandsuitkering niet vrijblijvend is, de participatiewet kent 

niet voor niets de tegenprestatie, indien nodig moeten we maatregelen opleggen. Op deze 

manier houden we het stelsel ook rechtvaardig voor de hardwerkende Venlonaren die het via 

de belasting moeten betalen.  

Verder moet elke stap op weg naar meer participatie of werk gezien worden. De stap van 

uitkering naar volledig vast werk is vaak veel te groot om in één keer te zetten. We vragen het 

college: geef aandacht aan en inzicht in kleine stappen die iemand zet. Alleen rapporteren 

hoeveel mensen er uit de uitkering zijn geeft ons geen goed beeld. 

Kortom de VVD pleit voor een andere benadering van Venlonaren die in de bijstand zitten. We 

gaan deze groep mensen niet meer wegzetten als kansloos, afgeschreven, kan niks, wil niks. 

We zien ze als individu en we vragen wat kun jij, wat heb je nodig, hoe ga je zorgen dat je aan 

de slag komt? Om deze omslag in denken te maken stelt de VVD voor de termen ‘granieten 

bestand’ en ‘kaartenbak’ te bannen uit onze gemeente. We zullen in de tweede termijn hier 

een motie over indienen. 

Een andere vorm van investeren in Venlonaren betreft het stimuleren van initiatieven die door 

en met onze inwoners tot stand komen. De Passiespelen is daar een voorbeeld van. De VVD 

denkt dat we hier als gemeente veel meer uit kunnen halen, bijvoorbeeld voor promotie en 

toerisme. Vraag aan het college is om te kijken welke mogelijkheden er zijn om dit soort 

initiatieven beter te ondersteunen.  

Ook het investeren in de verkeersveiligheid van onze inwoners is belangrijk. We zien een 

trendbreuk, het aantal slachtoffers in het verkeer neemt schrikbarend toe. We willen weten of 

het college dit herkent en wanneer we hierover Venlose cijfers kunnen verwachten. In 2014 

heeft de VVD Venlo een verkeersmeldpunt gelanceerd, waar inwoners gevaarlijke situaties 

kunnen melden zodat hier actie op kan worden genomen. Een jaar later hebben we dit aan het 

college overgedragen. We willen nu van het college weten of dit een rol kan spelen in het in 

kaart brengen en het oplossen van gevaarlijke situaties in Venlo. 
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Verder zullen we ook meer moeten investeren in Venlo, vooral de woningbouw vraagt 

aandacht. 

Het CBS geeft aan: de krimp is aan Venlo voorbij gegaan. Helaas zien we dat investeerders 

onze gemeente óók links laten liggen! Er is er nog maar een enkele verdwaalde bouwkraan te 

zien en van aangekondigde projecten zien we er weinig gerealiseerd worden. Rondom ons zien 

we steden en gebieden waar wél volop geïnvesteerd en gebouwd wordt. Wij maken ons daar 

zorgen over.  

Vooral in de woningbouw vraagt de markt om meer mogelijkheden. Er is vraag naar 

huurwoningen in het midden en duurdere segment, naar koopwoningen voor starters en 

jongeren, voor doorstroom van ouderen naar luxere appartementen op centrale locaties. Niet 

alleen in Venlo stad, maar in alle kernen en stadsdelen is vraag naar passende woningen.  

We hebben een aantal concrete voorstellen die ertoe zullen leiden dat het aantrekkelijker 

wordt in Venlo te bouwen, ondernemen en ontwikkelen. We zien graag dat deze punten 

meegenomen worden in nieuwe woonvisie. 

Het aantal te realiseren woningen in onze gemeente moet omhoog. Op basis van de huidige en 

inmiddels verouderde woonvisie is Venlo bezig het aantal woningen in de gemeente af te 

bouwen: we hebben nu juist behoefte aan méér woningen. 

De plancapaciteit voor woningen moet omhoog: we zien nu dat er vaak op papier allerlei 

plannen bedacht worden, maar dat een groot deel daarvan niet of pas na lange tijd 

gerealiseerd wordt. Ondertussen gaat de boel op slot, want er worden niet meer plannen in 

voorbereiding genomen dan de plancapaciteit toelaat. En uiteindelijk wordt er dus veel te 

weinig opgeleverd. De VVD stelt voor om de plancapaciteit op te hogen van 100 naar 130% van 

het aantal gewenste projecten én om een termijn te noemen waarbinnen de daadwerkelijke 

uitvoering moet starten. 

Denk groot! Daar waar ruimte is, zoals het kazerneterrein, moeten we niet verzanden in kleine 

deel projectjes. Als gemeente moeten we sturen en faciliteren, en een sterke visie ontwikkelen 

zodat partners die het moeten gaan bouwen weten waar ze aan beginnen. En niet pas over 

een paar jaar zien in welke richting een plan zich ontwikkelt. 

Koppel verschillende functies. Denk bijvoorbeeld eens aan het realiseren van een nieuwe 

jachthaven op de plek waar nu nog het hoofdkantoor van Océ ligt: door daar gelijktijdig 

woningen te realiseren ontstaat hier een voor Venlo nieuwe combinatie op een super locatie. 

De subsidie voor restauratie van monumenten juichen we toe. Er moeten wel afspraken 

gemaakt worden ove wat te doen als het pand verkocht zou worden. We hebben gezien bij 

Ulingsheide dat door een waardestijging de eigenaar wellicht profiteert, en niet de gemeente. 

Vraag is wat gaat het college hieraan doen? 

Soepeler omgaan met Cradle to Cradle. We zien dat het vaak vertraagt en duurder maakt dan 

nodig. Een gebouw kan nog steeds duurzaam zijn zonder alle vereiste vinkjes van het 

certificaat te hebben, dus wij stellen voor Cradle to Cradle als harde eis te schrappen. 

Welstandsvrij tenzij... Kleine en grote projecten worden door de toets op welstand vaak 

gecompliceerd, vertraagd of afgeschoten. Dat is voor de VVD niet acceptabel. De gemeente 
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dient mee te werken aan plannen en zich niet bezig te houden met de vraag of kozijnen 

lichtgrijs of donkergrijs moeten worden. 

Tenslotte, zorg voor aantrekkelijke vestigingsgebieden, bijvoorbeeld door bedrijventerreinen 

onder handen te nemen waar nodig. Daarbij moet aandacht zijn voor overlast van 

vrachtwagenparkeren, zoals afgelopen week nog door Ondernemend Venlo in beeld gebracht. 

Venlo moet inzetten op de aanleg van parkeerterreinen hier en over de grens. Er moet ook 

steviger gehandhaafd worden bij overlast. We vragen het college structureel op deze 

handhaving in te zetten, en dus bij Duitse feestdagen niet alleen het autoverkeer rondom het 

centrum in goede banen leiden. 

Voorzitter, met deze begroting kunnen we weer voorzichtig investeren in Venlo en de 

Venlonaren. De VVD heeft een aantal voorstellen gedaan, wij vernemen graag uw reactie 

hierop. 

 

Marianne Steenmetz, VVD 

6 november 2019 

 


