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VOORWOORD
Vijf politieke partijen hebben de handen ineengeslagen om een coalitie te vormen die het
dagelijks bestuur van onze gemeente levert: het college.
Vijf partijen die de ambitie hebben een stabiele koers uit te zetten waarbij de titel
‘Samen Venlo veranderen’ leidend is geweest. Deze partijen zijn EENLokaal, PvdA, SP,
GroenLinks en 50PLUS. Dit document bevat ons coalitieprogramma; onze speerpunten en
uitgangspunten voor de komende vier jaar.
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SAMEN VENLO VERANDEREN
1. Een nieuwe koers: van coalitieakkoord tot samenlevingsagenda
Wij gaan een nieuwe koers varen. Hoe wij als gemeentebestuur willen werken en hoe de
lokale democratie is vormgegeven: het vraagt om verandering.
De inwoners in Venlo moeten en kunnen beter worden betrokken bij wat er in de gemeente
gebeurt. Trefwoorden voor deze periode zijn meer dan ooit:
 Samen doen;
 Dichter bij de inwoners van Venlo staan;
 Inwoners beter bij de planvorming betrekken. Preventie is immers altijd beter dan
reparatie!
Wij gaan op die wijze werken aan een breed palet aan maatregelen dat dit voor alle dorpen,
wijken en kernen die Venlo rijk is, gaat waarmaken. Zo wordt het stimuleren van
bewonersinitiatieven een kernactiviteit van onze gemeente. Ons akkoord moet daarmee een
breed gedragen samenlevingsagenda worden.
Bij de start van deze coalitie is de financiële positie van de stad zorgelijk en complex.
Tijdens het maken van dit akkoord hebben wij helaas nog niet het complete beeld wat de
financiële erfenis uit het verleden zal zijn en of zich daar nieuwe, grote calamiteiten hebben
voorgedaan of nog gaan voordoen. Het verleden zit het heden en de toekomst dus duidelijk
in de weg. Hoe dan ook houdt dat in dat wij de tering naar de nering moeten zetten.
Ons uitgangspunt is dat tolerantie, respect en acceptatie gemeengoed wordt in de Venlose
samenleving.
Naast een centrumstad zijn we ook een gemeente waar iedereen die zorg nodig heeft zorg
krijgt, waar werken moet lonen, en waar duurzaamheid en natuur een belangrijke plek
innemen.
Meer dan in het verleden staan wij echt voor een integrale aanpak.
Bestuurlijke onderwerpen staan dan weliswaar in afzonderlijke begrotingsposten, maar
hangen in de praktijk met elkaar samen. Oplossingen dienen dus in die samenhang, gericht
op de te bereiken maatschappelijk doelen te worden aangepakt.
Wij staan voor een betrouwbaar en transparant bestuur.
Vertrouwen in het gemeentebestuur dat verloren is gegaan zal, en moet worden hersteld.
De afstand tussen bestuur en de inwoners van Venlo wordt kleiner. Mede daarom gaan wij
dit coalitieakkoord op hoofdlijnen mét alle betrokkenen in de hele gemeente verder
uitwerken.
We staan voor een open bestuurscultuur, waarbij de coalitie geen gesloten bolwerk vormt.
Het samenspel tussen coalitie en oppositie wordt versterkt, doordat het college een
constructieve dialoog met de raad zoekt.
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De versterking van de lokale democratie richt zich wat ons betreft op drie hoofddoelen, die
een grote mate van samenhang hebben met elkaar;
1. Stimuleren van het meedoen
a. door te vertrouwen op de eigen kracht van de samenleving en haar onderlinge
verbanden;
b. door de actieve betrokkenheid te vergroten bij de beleids- en besluitvorming evenals
bij de uitvoering van taken.
2. Versterking van het politiek functioneren
a. door meer inhoudelijke interactie in de raad te stimuleren, waarbij het klassieke
denken in coalitie/oppositie zo veel mogelijk vermeden wordt;
b. door verdere verbetering van de effectiviteit van de raad en het dagelijks bestuur van
de gemeente op specifieke projecten.
3. Verbetering van het democratisch proces en de communicatie
a. het vergroten van de transparantie in belangrijke publiek-maatschappelijke
afwegingen;
b. door transparantere besluitvorming en betere communicatie (meer deelname, meer
alternatieven en scenario’s, betere controle van de macht).
Venlo is door haar sterke regionale ligging een onmisbare schakel als centrumstad.
De diverse regionale samenwerkingsverbanden waarin wij als Venlo een rol spelen, moeten
de komende jaren nog beter benut worden.
De gemeente Venlo was te veel naar binnen gekeerd en moet zich weer met trots
presenteren. Euregionaal zijn dan ook, door de intensieve samenwerking met onder andere
Krefeld en Mönchengladbach, mooie stappen gezet en nu zal blijken hoe dit concreet vorm
krijgt. Samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid, cultuur
en toerisme moeten gestalte krijgen.
Onze doelstelling is een financieel gezonde gemeente met een reëel en structureel sluitende
begroting te realiseren, wat gezien de financiële positie niet gemakkelijk zal zijn. Geld kan
pas worden uitgegeven als het ook beschikbaar is. Geen voorschotten meer op geld dat nog
binnen moet komen. We staan voor een evenwicht tussen ambities en middelen; nu en
later. Wij willen dat bereiken door in ieder geval beter te sturen op de kosten. Hier valt zeker
nog veel te winnen. De verbetering van de gemeentelijke financiën willen wij stapsgewijs
oppakken zonder – en dat heeft onze uitdrukkelijke voorkeur – de woonlasten van de
inwoners in Venlo te verhogen. Stapsgewijs, omdat wij de financiële ruimte die beschikbaar
is, uiteraard gaan gebruiken om onze maatschappelijke doelen zo goed mogelijk te bereiken.
Wij willen passende zorg bieden aan de inwoners, maar gezien de financiële situatie is dit
een stevige uitdaging. Een van de belangrijkste oorzaken, zo niet de belangrijkste oorzaak
van onze financiële problemen, komt voort uit het sociaal domein. Daar is de afgelopen
jaren te veel misgegaan. Dat had anders gekund en gemoeten. Verandering zal en moet er
komen. Alleen zo kan er sprake zijn van een goede beheersing van het sociaal domein en
alleen dan kan er sprake zijn van passende zorg.
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2. Wat we gaan doen
2.1 Zorg, welzijn, meer banen, minder armoede
Het kan niemand verbazen dat het verder op orde brengen van het sociaal domein onze
hoogste prioriteit heeft. Makkelijke oplossingen bestaan daarbij niet.
De effecten van de eerder door de vorige gemeenteraad afgekondigde maatregelen moeten
zich nog bewijzen, zoals een betere (inhoudelijke) controle op de geleverde zorg en
hulpmiddelen. Afhankelijk van dat effect, dan wel in aanvulling op die maatregelen denken
wij alvast vooruit. Binnen de speelruimte die er is, gaan wij een aantal zaken onderzoeken,
aanscherpen of voorzien van onze eigen accenten. Andere keuzes sluiten we niet uit. De
kwaliteit van zorg staat voorop, niemand valt buiten de boot.
Venlo moet openstaan voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort
erbij. Het gaat hier om: meedoen in de samenleving, welkom zijn, erbij horen, geaccepteerd
worden. Het doel is om voor alle inwoners een goed leven te hebben. En daarbij gaat het om
zaken die voor alle inwoners gelden. Jong of oud, beperking of niet, je seksuele geaardheid,
je geloofsovertuiging, het maakt niet uit; iedereen moet mee kunnen doen.
Wij staan voor een inclusieve samenleving.
Ondanks de huidige economische omstandigheden en door de vergrijzing zorgen ervoor dat
in de toekomst steeds meer inwoners een beroep moeten doen op zorg of het sociale
vangnet dat de gemeente beschikbaar stelt. De inwoner is in eerste plaats zélf
verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Wij vinden dat iedere inwoner ook zelf
maatregelen moet willen nemen om te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. In
eerste instantie willen we daarom inwoners stimuleren en helpen om de regie over hun
leven in eigen hand te houden. Wanneer dit niet lukt en ook niet met hulp vanuit hun eigen
omgeving, is ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk.
De schrijnende tekorten in de afgelopen jaren in het sociaal domein, en dan vooral in de
jeugdzorg, maken pijnlijk duidelijk dat we te maken hebben met een serieus probleem. De
verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg is belangrijk om preventief te kunnen werken voor
de jeugd.
Armoede
Alle inwoners in de gemeente Venlo moeten volwaardig mee kunnen doen. Daarom is het
een topprioriteit van deze coalitie om armoede stevig aan te pakken. Onze ambitie is dat
over vier jaar drastisch minder mensen in de gemeente Venlo in armoede leven en
afhankelijk zijn van de voedselbank, kledingbank en dergelijke. Dit vraagt om een integraal
aanvalsplan armoede. Een barmhartig en sociaal beleid, met oog voor individuele behoeften
van diegenen die in armoede terecht zijn gekomen, en met als doel er zo snel mogelijk en
duurzaam uit te komen. Bovendien richten we ons armoedebeleid zo in, dat een armoedeval
wordt voorkomen.
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Er komt een koppeling tussen werk, onderwijs, schuldhulp/sanering, aanpak armoede en
zorg/welzijn zodat mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt worden. Met
onze ketenpartners gaan we in een integrale aanpak zorgen dat mensen eerder uit de
problemen komen en perspectief geboden wordt. Daarnaast gaan we op zoek naar
preventieve maatregelen om problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en bij de bron aan
te pakken.
Voor de meeste mensen is het vinden van een baan de beste manier om uit de armoede te
komen. Inwoners die verder van de arbeidsmarkt afstaan hebben daar meer en andere hulp
bij nodig dan mensen die al over de capaciteiten en vaardigheden beschikken om aan het
werk te kunnen. Duurzame oplossingen voor deze groepen vragen dus om maatwerk, zowel
aan de vraagkant als de aanbodkant van de arbeidsmarkt.
Aan mensen die geen uitzicht hebben op het verbeteren van hun situatie gaan we de steun
versterken.
Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de aandacht en waardering die ze verdienen. Zij spelen
een belangrijke rol in onze samenleving, zeker als het gaat om de aandacht voor kwetsbare
medemensen en het voorkomen van eenzaamheid door mensen deel te laten blijven nemen
aan de samenleving. Beleidsmatig is het aan ons om de ouderenzorg stevig op de kaart te
zetten. En dat gaat gebeuren.
Kinderen
Elk kind in de gemeente Venlo verdient de beste kansen.
We gaan kinderen helpen die in armoede opgroeien of andere problemen ervaren. We gaan
samen met de scholen initiatieven ontwikkelen om te voorkomen dat kinderen worden
uitgesloten van activiteiten.
Schuldhulpverlening
Ook gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen sneller te helpen bij het
oplossen van problematische schulden; problemen eerder erkennen en vroegtijdig aan de
slag gaan met het voorkomen van (nieuwe) schulden.
Laaggeletterdheid
In Venlo is er sprake van een schrijnend hoog percentage laaggeletterden. Investeren in de
taalvaardigheid van deze grote groep mensen heeft zowel voor de betrokken laaggeletterde
als ook voor ons als gemeente voordelen. Voor de betrokkenen een betere gezondheid, een
betere kwaliteit van leven en grotere maatschappelijke deelname. De afgelopen jaren heeft
de gemeenteraad dan ook sterk willen inzetten op een intensievere aanpak, maar dit heeft
tot op heden nog geen handen en voeten gekregen. Wij willen in samenwerking met onze
partners aan de slag, om te bezien welke integrale aanpak het meeste effect gaat sorteren.
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Werk
Te veel mensen in de gemeente Venlo kunnen geen baan vinden. Deze coalitie neemt
maatregelen die het beleid van de gemeente sterk gaan vernieuwen met als doel een breed
scala aan banen naar Venlo te halen. We gaan onder meer de regels versimpelen voor
ondernemers. Daarnaast zorgen we ervoor dat degenen die deze banen gaan vervullen
voorzien zijn van de juiste vaardigheden en capaciteiten om het tot een succes te maken.
De werkloosheid daalt sinds 2015 maar is nog steeds hoog. Werkloosheid onder de jeugd en
ouderen is een knelpunt en bovendien een langjarig probleem. We gaan de aansluiting van
het onderwijs op de arbeidsmarkt sterk verbeteren. Belemmeringen voor kleine bedrijven
om stageplekken en leerwerkplekken aan te bieden, gaan we samen met de scholen en
ondernemers wegnemen. Daarnaast gaan we er gezamenlijk voor zorgen dat
beroepsopleidingen beter aansluiten op de behoeften van bedrijven.
MKB en ZZP’ers
De coalitie ziet het groeiende aantal ZZP’ers en kleine ondernemers als een kans voor Venlo.
Deze vormen van ondernemen gaan we beter bedienen, bijvoorbeeld door belastingen en
sociale voorzieningen ZZP-proof te maken, en door meer te gaan samenwerken met
bedrijfsinvesteringszones (BIZ) of vergelijkbare initiatieven. We maken aanbestedingen
zoveel mogelijk toegankelijk voor kleine en middelgrote ondernemers en geven ruimte aan
MKB’ers om mengformules te creëren.
Voor mensen in een uitkeringssituatie moet het makkelijker worden om met behoud van
uitkering als ZZP’er aan de slag te gaan. Daarnaast maken we flexibel of tijdelijk werken
vanuit de bijstand eenvoudiger, zodat mensen sneller de stap naar werk zetten.
Ook dient de financiële prikkel om die stap te maken verbeterd te worden door werken
letterlijk beter te belonen maar ook door stabiliteit en zekerheid te bieden met langdurige
contracten. Ook daartoe gaan we in gesprek met het bedrijfsleven en worden gemeentelijke
instellingen beter ingericht.
Werkbedrijf
Mensen in een uitkeringssituatie worden volop gesteund in hun zoektocht naar werk. Werk
moet lonen. We stoppen met werkverdringing en stimuleren werk dat zowel van
meerwaarde is voor degene die het verricht als voor Venlo als geheel. Dat kan voor de
gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven, scholen, sportverenigingen of
culturele instellingen.
Van het bedrijfsleven vragen we een extra inspanning om zoveel mogelijk mensen in Venlo
aan het werk te helpen en om met ideeën te komen hoe ze mensen kunnen matchen met
bestaande en nieuwe banen. Vanuit de gemeente gaan we dit stimuleren vanuit het
werkplein en het werkgeversservicepunt en/of vanuit het huis van de wijk. Deze
werkbedrijven initiëren en begeleiden de tijdelijke perspectiefbanen, de sociale
werkvoorziening, social return (on investment) en de dagbesteding in samenwerking met de
gemeentelijke organisaties, Venlose instellingen, sociale firma’s en het bedrijfsleven. Een
goede samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en de overheid is hierbij cruciaal.
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Voor kwetsbare mensen die niet (meteen) betaald werk kunnen verrichten, gaan we goede
zinvolle dagbesteding organiseren die kan uitgroeien naar begeleid en/of beschut werk.
De Sociale Werkvoorziening blijft op die wijze behouden voor de doelgroep en we zorgen
voor voldoende arbeidsmatige dagbesteding.
Waar mogelijk gaan we gemeentelijke taken via het Werkbedrijf laten uitvoeren. Kan Doen,
de Huizen van de Wijk, het werkplein en het werkgeversservicepunt spelen hier een
belangrijke rol in. Tevens stimuleren we particuliere en/of vereniging initiatieven die een
bijdrage kunnen leveren aan voldoende arbeidsmatige dagbesteding

2.2 Leefbaarheid
Leefbaarheid is een breed begrip. Het gaat om veiligheid, groen, bereikbaarheid,
woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te
zijn, voelt voor de mensen in Venlo als één groot geheel. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker
bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties
en andere partners is daarbij bovendien onmisbaar.
De regionale woon- en retailopgave, ingegeven vanuit het provinciaal beleid krijgt invulling
bij het (her)inrichten van onze ruimte. Onze detailhandel wordt op een nieuwe wijze
benaderd en daar zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ondanks de groei van ons
inwonersaantal zullen we kritisch moeten kijken naar de wijze waarop wij onze inwoners
willen huisvesten. Venlo zal snel op de veranderende vraag moeten kunnen inspringen en
dat vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Samen met onze partners gaan we hiervoor
passende oplossingen zoeken.
Voldoende (nieuwe) betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen in alle kernen
voor alle doelgroepen en de combinatie woon-zorg, zowel particuliere als sociale
woningbouw: het hangt nauw samen met het behoud van voorzieningen. Zeker voor de
kleine kernen. Dat evenwicht is voor ons dus van groot belang en daarmee een belangrijk
punt, als het over leefbaarheid gaat. We willen daarnaast voorkomen dat bij nieuw- en
verbouw bewoners gedwongen uit hun eigen leef- en woonomgeving moeten verhuizen.
Mensen hechten aan wijken en buurten. We gaan dit met woningcorporaties en andere
belanghebbenden oppakken. Indien nodig passen we daarbij in goed onderling overleg de
bestaande afspraken aan.
Wij constateren met de inwoners van Venlo misstanden als het gaat om huisvesting. Zoals
huisjesmelkers en ‘illegale’ kamerverhuur; die pakken we aan.
Misstanden die naast de mensonwaardige woonomstandigheden van de betrokkenen, ook
hun impact hebben op de leefbaarheid van de buurt waarin zij zijn gehuisvest.
Wij gaan deze misstanden aanpakken. Het mes snijdt dan aan twee kanten: hun huisvesting
verbetert en het komt de leefbaarheid van de buurt ten goede.
We benoemden het al eerder: het stimuleren van bewonersinitiatieven, het actief betrekken
van de samenleving op wijk-, buurt- en straatniveau, wordt een kernactiviteit voor de
gemeente. Het wijkgericht werken krijgt meer ruimte.
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Veiligheid, vooral het veiligheidsgevoel, is voor de inwoners in Venlo een heel belangrijk
item. Het is dan ook niet meer dan logisch om onze de inwoners in Venlo bij
veiligheidsthema’s te betrekken. Zichtbare handhaving op straat vinden wij belangrijk. Wij
kiezen er dan ook voor om veiligheid en handhaving projectmatiger en krachtiger te gaan
sturen. Deze ambitie zal in onze ogen de leefbaarheid aanzienlijk verbeteren.
Wij blijven in deze collegeperiode aan de ‘radicaliserings-motie’ uit 2014 invulling geven.
Overlast – van hangjongeren tot geluidsoverlast tot achterlaten van rotzooi – gaan wij met
prioriteit en bij de bron aanpakken. Veiligheid is meer dan handhaving alleen.
Veilige schoolroutes, verkeersveiligheid in wijken en kernen in algemene zin, het heeft
allemaal zijn invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners.
Ook hier gaan we samen intensief aan werken, waarbij preventie voorop staat.
We streven ernaar om wijken en kernen weer een groener aangezicht te geven.
Groen draagt bovendien bij aan het veiligheidsgevoel.
Leefbaarheid hangt ook nauw samen met mobiliteit waaronder openbaar vervoer en fietsen,
aangevuld met particuliere initiatieven en de mogelijkheid tot het koppelen van
vervoersstromen.
De gemeente Venlo heeft bij deze onderwerpen niet als enige het stuur in handen. Ons
streven is de onderlinge bereikbaarheid van wijken en kernen te verbeteren.
Het huidige parkeerbeleid in de stad geeft weerstand onder de bewoners.
Met de mensen uit de betrokken wijken, bedrijven en instellingen stellen we waar nodig de
afspraken bij. Ook spreken we bedrijven en instellingen aan op het eigen beleid indien dit
substantieel afwijkt van datgene wat de gemeente wil bereiken.
2.3 Projecten
De grote projecten zoals het Kazerneterrein, het stedelijk centrum en de Vierpaardjes
kennen hun eigen dynamiek. Afspraken zijn gemaakt, verwachtingen zijn gewekt, of – zoals
in het geval van het Kazerneterrein – is de gemeente in afwachting van een aangepast
voorstel. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een voorstel zonder kabelbaan.
Wat ons betreft lopen deze plannen binnen de afgesproken kaders door, zij het dat wij zeer
kritisch zullen blijven volgen of we de risico’s en kosten die eraan kleven, kunnen blijven
dragen. Daar waar partners in projecten echter substantieel gaan afwijken van de gegeven
kaders, zoals omvang en investeringen nemen we de mogelijkheid om alternatieve plannen
te ontwikkelen.
De komst van de nieuwe Omgevingswet vraagt de komende jaren flinke aandacht en zal ook
de nodige (financiële en uitvoerende) uitdagingen met zich meebrengen. Wij maken er
daarom een project van.
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De komende dijkversterkingen/ verhogingen, die op tal van plaatsen langs de Maas in onze
gemeente op stapel staan, zijn nodig om de gemeente beter tegen wateroverlast te
beschermen maar kunnen ook voor onrust zorgen bij omwonenden.
Onze intentie is om in overeenstemming met Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en het
Waterschap Limburg ideeën van inwoners en ondernemers serieus te bekijken en waar
mogelijk werk met werk te combineren zoals de verfraaiing van de omgeving door
bijvoorbeeld groenaanplant maar ook door kansen te grijpen voor het toerisme en recreatie.
2.4 Onze economie
Venlo is al vele jaren een van de logistieke hotspots van Nederland. Een erkenning die de
stad met trots draagt, maar ook één die de schijn wekt dat de Venlose economie slechts één
krachtige pijler kent. Dat is zeer zeker níet het geval. Venlo mag trots zijn op haar sterke
logistieke sector, maar misschien nog wel trotser op de van oudsher krachtige maakindustrie
en agro-food sector. Twee sectoren die Venlo tot de stad gemaakt hebben die het nu is. Hier
acteren vooral lokale ondernemers, waarbij er zelfs spelers op wereldniveau zijn. We mogen
dit als gemeente veel nadrukkelijker uitdragen. Hier werkt namelijk het gros van onze
inwoners. Van belang is dan ook dat we als gemeente de focus verbreden en bij acquisitie
niet enkel inzetten op het vestigen van logistieke bedrijven, maar zeer zeker ook op het
versterken van onze maakindustrie en de agro-food sector.
Jammer genoeg profiteert niet iedereen van de aantrekkende economie. Nog teveel
Venlonaren zijn werkloos. Waar we eerder al spraken van een betere aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt om zo onze jongeren van een goede opstap naar de maatschappij
te kunnen voorzien, zijn er nog velen die ook recht willen hebben op een inkomen uit arbeid.
We halen werkgelegenheid naar Venlo, die aansluit op de kennis en kunde van de
werkzoekenden in Venlo.
Wij steunen de lokale MKB en regionale ondernemer. Samenwerken, heldere en open
communicatie zijn hierbij de sleutelwoorden. De gemeente Venlo en het college van B&W
moeten voor iedere ondernemer op een laagdrempelige manier benaderbaar zijn. Of men
nou onderneemt in een kern of in de binnenstad, we gaan in de basis uit van een gelijke
behandeling. Zowel de kleine, als de grotere ondernemers zijn namelijk van groot belang
voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in onze prachtige gemeente.
2.5 Venlo en het onderwijs
De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het huisvesten van diverse opleidingen die
aansluiten bij de regionale ambities die Venlo heeft. De HAS, Fontys Hogescholen en de
Universiteit Maastricht zijn groeiende en bouwen mee aan het verder versterken van ons
onderwijsaanbod. MBO-opleidingen zijn tevens onmisbaar, omdat de arbeidsmarkt
schreeuwt om onder andere goed opgeleid personeel. Het is daarom ook de komende jaren
zaak om ons onderwijsaanbod nog beter aan te laten sluiten bij de regionale vraag om
arbeid, zodat mensen die in Venlo geboren en getogen zijn verleid worden om hier
onderwijs te volgen en een duurzame baan te vinden.
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Een goed functionerende arbeidsmarkt is namelijk van evident belang voor het realiseren
van onze regiovisie. Zij versterkt de sociale ruggengraat en stimuleert de Venlose
economische motor. Daarnaast staat de verdere doorontwikkeling van de Brightlands
Campus Greenport Venlo prominent op de agenda en gaat deze ontwikkeling haar uitvoering
krijgen. Het begrip circulaire economie is hierbij leidend en dit wordt samen met onze
(regionale) partners de komende jaren verder ingevuld. Zaak is dat we deze manier van
denken overbrengen op ons ambtelijk apparaat, onze inwoners en ondernemers.
2.6 Duurzaamheid
Duurzaamheid moet vandaag de dag een centraal punt zijn in het beleid van iedere
gemeente. Los van doelstellingen die op basis van akkoorden zijn geformuleerd, wensen wij
vanuit onze overtuiging deze collegeperiode belangrijke stappen te zetten. Net als de term
‘leefbaarheid’ is ‘duurzaamheid’ een verzamelnaam voor veel onderwerpen, die alle
bijdragen aan een betere en schonere wereld. Na jarenlang plannen maken is het nu tijd om
te gaan realiseren. Duurzaamheidsprojecten kunnen alleen slagen als er draagvlak is onder
de bevolking. Dit vraagt van de overheid een lange adem en investeringen in de wijken en
buurten. Wij willen actief werken aan dit draagvlak.
In plannen voor (woning)bouwprojecten zullen wij passende aandacht (laten) besteden aan
duurzaamheid. Of het nu gaat om gasloos of – in bredere zin – zo energieneutraal mogelijk
bouwen, of focus op de levensloopbestendigheid van zo’n project of de problematiek van
waterhuishouding: er moet altijd serieus naar de mogelijkheden worden gekeken.
Wij gaan een stappenplan ontwikkelen voor de transitie naar duurzame energie.
Op microniveau willen wij een herkenbaar adviespunt inrichten, waar de individuele inwoner
van onze stad met vragen terecht kan, bijvoorbeeld over energiebesparing of
subsidiemogelijkheden. Ook bedrijven worden (zo nodig) gestimuleerd om stappen te zetten
in de energietransitie. De transitie naar een duurzamer Venlo biedt immers ook grote
economische kansen. We gaan dit oppakken met de lokale (MKB) bedrijven. Samen met
burgers en energie coöperaties gaan we de mogelijkheden van lokale energieopwekking
uitwerken.
Als het gaat om duurzaamheid in de openbare ruimte stimuleren wij duurzame mobiliteit, in
wijken en kernen. We denken daarbij niet alleen aan oplaadpunten voor auto's en fietsen
maar ook aan het onderzoeken van een ander distributiesysteem in wijken en centra.
Wij willen, wanneer vervanging aan de orde is, per definitie overgaan op duurzame
openbare verlichting.
Wat in ieder geval niet zal ontbreken is dat wij afvalscheiding verder gaan optimaliseren.
Bij de productie van ons voedsel willen we meer initiatieven en bedrijven stimuleren dit op
een duurzame wijze te doen. De stadstuinderij is daar een mooi voorbeeld van. Voedsel dat
goed is voor mens en milieu. Onbespoten groenten, lokaal geteeld en verkocht door winkels
in de buurt. Van belang hierbij is dat we onze inwoners bewust maken zodat ze weten wat ze
eten en waar hun voedsel vandaan komt.
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2.7 Sport en verenigingsleven
Stimuleren van sport en verenigingsleven is voor ons niet hetzelfde als het financieren ervan.
Soms is het faciliteren ervan net zo belangrijk. Wij zullen dit beleidsterrein dan ook op die
manier benaderen. Deze coalitie zet primair in op breedtesport.
Tegen die achtergrond gaan wij geïntegreerd handen en voeten geven aan het subsidie-,
vastgoed-, cultuur- en sportbeleid, waarbij onze maatschappelijke doelstellingen centraal
staan. Als het gaat om subsidie kijken we naar de omvang van de subsidie en het te bereiken
maatschappelijk doel. En daar waar dit uit de pas loopt sturen we het bij.
2.8 Kunst en cultuur
Een belangrijk element om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor inwoners van onze
gemeente is het cultureel aanbod. Een van de manieren om daarin te kunnen investeren, is
het faciliteren van een cultuurplatform. Sinds jaar en dag staat een dergelijk platform in de
steigers. Helaas is het nog niet echt van de grond gekomen. Wij zien het als onze taak dit
voor elkaar te krijgen. Een goede samenwerking met en tussen de culturele instellingen,
vertrouwen en een solide financiële basis zijn daarvoor noodzakelijk. We gaan kijken hoe we
de innovatieve kracht van kunst en cultuur voor onze gemeente gaan benutten.
Het museum Van Bommel Van Dam gaat verhuizen. De gemeentelijke bijdrage is 1 miljoen
euro per jaar. Met het museum gaan wij werken aan een haalbaar scenario om dit bedrag
geleidelijk terug te brengen. We houden ons hierbij aan het koersdocument.
De nieuwe bestemming voor het voormalig pand van museum Van Bommel Van Dam
verdient een gedegen nieuwe invulling. De coalitie zet in op een duurzame invulling met een
rendabele exploitatie.
Onze aandacht voor het cultuurplatform en de grote culturele instellingen mag niet tot het
misverstand leiden dat wij geen oog zouden hebben en houden voor de volkscultuur in de
wijken en kernen. Er moet een breed en gevarieerd cultuuraanbod blijven in onze gemeente.
Cultuur en cultuurparticipatie moeten voor iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen, mogelijk
zijn en gestimuleerd worden.
2.9 Onze grensligging
Het hoofddoel van de Euregio is grensbarrières weg te nemen en grensoverschrijdende
samenwerking tussen burger, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere
organisaties in het Nederlandse-Duitse grensgebied te bevorderen, en de identiteit van het
gebied als samenhangende regio te versterken. Dit geldt overigens ook op het gebied van
grensoverschrijdende veiligheid, openbare orde en gezondheid. De werkgroep De Grens
heeft hier de afgelopen jaren al goed werk in verricht.
Het bevorderen van de Duitse taal door de scholen is belangrijk. De grensoverschrijdende
koppeling tussen opleiding en eerste baan, verbetering van de vreemde talenkennis en de
uitdaging om de hoogopgeleide jonge generatie in de Euregio ook op de lange
termijnperspectieven te bieden, zijn specifieke kansen voor de Euregio. Wij zoeken de
combinatie tussen het euregionaal denken en het behoud van deze generatie voor Venlo.
Het GrensinfoPunt kan hier werkzoekenden ondersteuning bieden.

12

De verbinding als grensstad met het aangrenzende Duitse landsdeel Noordrijn-Westfalen is
in verband met het economische verkeer van cruciaal belang. Ook het grote bezoekersaantal
vanuit de Duitse regio en de daarbij behorende bestedingen bij de Venlose ondernemers is
een belangrijke economische factor. Het is belangrijk dat Venlo deze positie binnen de
Euregio verder uitbouwt en hierin een leidende rol gaat spelen. Hier zal de nadruk moeten
worden gelegd op intensieve samenwerking en lobbyen van de aangesloten partijen richting
de provincie, en de Nederlandse/ Duitse overheden en Brussel. Venlo moet ervoor waken
dat deze positie behouden blijft en dient ook ervoor te zorgen dat de daartoe benodigde
infrastructuur blijvend kracht wordt bijgezet. Belangrijke opgaven zijn hier bijvoorbeeld de
uitbreiding van de overslagcapaciteit (barge- en railterminals), uitbreiding A67 en N270,
verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn en realisatie van een goede en snelle
spoorverbinding tussen Eindhoven- Venlo-Düsseldorf.
2.10
Bedrijfsvoering en dienstverlening
Na een aantal turbulente jaren heeft de ambtelijke organisatie behoefte aan stabiliteit.
De organisatievorm die is ingezet, wordt verder uitgevoerd. In de wijze van werken zal
duidelijk worden dat het onze prioriteit heeft wat in de wijken leeft. Onze doelen en
ambities zullen in de programma’s worden vertaald. De inhoud daarvan wordt leidend voor
de werkzaamheden die worden verricht. De ingezette cultuurverandering zetten wij met
kracht voort. Waar het evenwicht tussen beleid en uitvoering erom vraagt dat er meer
mensen nodig zijn, zullen wij binnen de mogelijkheden, daaraan gevolg geven.
Om te voorkomen dat er zich nieuwe, achteraf gezien onnodige problemen voordoen, is het
voor ons prioriteit om de ambtelijke organisatie op orde te brengen. College en
gemeenteraad moeten de aan hen toevertrouwde taken zo goed mogelijk kunnen
volbrengen. Een goed lopende ambtelijke organisatie, een goede monitoring en
sturingsinformatie die actueel is, zijn daarvoor randvoorwaardelijk.
Wij willen daarmee gelijktijdig een eind maken aan de situatie dat regulier werk wordt
gedaan door inhuurkrachten.
De samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering met de buurgemeentes Venray en
Horst aan de Maas, wordt verder uitgerold en zal de komende jaren in concrete zin zijn
beslag krijgen. Wij staan ervoor open wanneer andere gemeenten zich hierbij willen
aansluiten. Venlo moet hier nadrukkelijk positie nemen, omdat dit gewoonweg veel
praktische en financiële voordelen voor onze gemeente brengt.
Daar waar wij de betrokkenheid van onze inwoners in Venlo als speerpunt hanteren, is een
goed contact met de inwoners in Venlo en derden van essentieel belang. Focus dient
daarom te liggen op een goede dienstverlening. Dienstverlening heeft daarbij meerdere
invalshoeken: de inwoners die telefonisch contact zoeken of in het stadskantoor worden
ontvangen, maar ook mensen die digitaal de gemeente Venlo bezoeken. Het moet op orde
zijn, waarbij wij flexibel inspelen op de wensen van de klant, zoals door vergunningverlening
te versoepelen. Let wel: beide vormen van contact met de inwoners in Venlo en klanten zijn
even belangrijk. Digitaal kan het (inter)persoonlijke contact echter nooit vervangen.
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We gaan het contact tussen bedrijven en de gemeente verbeteren en versimpelen.
Onze dienstverlening is er ook op gericht dat we goed op de hoogte zijn van de behoeften
van ondernemingen en maakt dat we waar nodig kunnen bijsturen. Op die manier willen we
voorkomen dat bedrijven vertrekken, maar ook juist nieuwe bedrijven aantrekken.
Eind 2017 heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen met betrekking tot de
gemeentelijke ombudsman. Wij ontvingen het bericht dat invoering per 1 januari 2019 niet
haalbaar zou zijn. Het doel achter dit voorstel blijft onverminderd intact. Wij zetten daarom
in op een duidelijke versterking van de eerste lijn. Deze coalitie gaat op een andere wijze de
toegankelijkheid van de burgers om een klacht te behandelen verbeteren. Het bestuur krijgt
daarin een duidelijke rol. Zij worden direct betrokken bij de klachtenafhandeling in hun eigen
portefeuille. Voordeel daarvan is dat collegeleden op hun vakterrein enorm veel ervaren van
de inwoners zelf als het gaat over de uitwerking van hun beleid. Bij de kadernota in 2019
wordt een evaluatie van deze pilot gehouden in het licht van het initiatiefvoorstel van
november 2017.
Uit al het voorgaande is duidelijk geworden dat deze coalitiepartijen een grote
verantwoordelijkheid voelen om orde op zaken te stellen in het financieel beheer van de
gemeente. Het miljoenentekort dat is ontstaan in het sociale domein vergt een solide
oplossing. Deze coalitie zal oplossingen maken die zo min mogelijk aan de kwaliteit van de
zorg komen. De invoering van de Omgevingswet heeft net zoals de drie decentralisaties een
enorme impact op onze organisatie. Wij zullen de inwoners van Venlo hierover tijdig
informeren.
Deze verantwoordelijkheden rechtvaardigen, nog los van onze intenties om meer de wijken
en de kernen in te gaan, een eigen wethouder waarmee een bestuur met zes wethouders
ontstaat, waarvan één zich primair gaat bezighouden met het op orde krijgen van de
financiën en de interne bedrijfsvoering.
Daarnaast kiezen wij ervoor om één wethouder aan te wijzen die zich in aanvulling op de
eigen portefeuille vooral ook gaat bezighouden met onderwerpen die voor ouderen in onze
samenleving relevant zijn. Dit collegelid zal met betrekking tot ouderenbeleid de overige
leden van het college gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
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3. Aanscherping en aanvullende financiële spelregels
De financiële positie van Venlo is zorgelijk en complex zoals weergegeven in de
programmabegroting 2018 – 2021 en bij de behandeling van de 1e begrotingswijziging. Deze
zorgelijke en complexe financiële situatie is bevestigd door de provinciale toezichthouder, de
accountant en de auditcommissie van de gemeenteraad. Er is voor het jaar 2018 sprake van
een positief besluit voor wat betreft het door de provincie te hanteren toezichtsregime.
Gezien de huidige toestand van de financiële positie is dit geen vanzelfsprekendheid. De
provincie heeft haar zorgen ook uitgesproken in een brief aan de gemeenteraad van Venlo.
De aanpak van de zorgelijke financiële positie, de verbetering en concretisering hiervan is
voor de coalitie een speerpunt. Een speerpunt waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan
maatregelen om te komen tot een duurzaam gezonde financiële huishouding.
In de financiële verordening zijn de kaders geschetst waarbij de strategische doelstelling
voorzien is van een 4-tal tactische doelstellingen waarbij de doelstellingen voorzien zijn met
financiële kengetallen en streefwaarden. Doelstellingen en streefwaarden die steeds in
samenhang bezien moeten worden.
In de huidige door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordening is in hoofdstuk 5
een aantal financiële spelregels opgenomen. Gezien de zorgelijke en complexe financiële
positie zijn wij voorstander de geformuleerde ‘spelregels’ (die ook gelden voor alle
raadsvoorstellen) aan te scherpen, aan te vullen en te voorzien van concrete maatregelen en
dit te verankeren in het financieel beleids- en beheersinstrumentarium.
Bij de verdere concrete uitwerking, formulering en aanpassing van het financieel beleids- en
beheersinstrumentarium worden de volgende onderstaande richtinggevende uitspraken
gehanteerd en uitgewerkt (niet uitputtend):
 De te verscherpen en aanvullende spelregels dienen de toets van het provinciaal toezicht
te doorstaan;
 Alle (structurele en incidentele) meevallers1 aan zowel de lasten- als de batenkant
worden ingezet zodat voldaan wordt aan de doelstelling om binnen 4 jaar te komen tot
een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0;
 Wij willen stapsgewijs werken aan de verbetering van de solvabiliteitsratio.
 Binnen het huidig financieel beleidsinstrumentarium het (weerstand) vermogen
versterken en borgen
 Criteria nader opstellen die duiden hoe “nieuw” beleid financieel wordt opgesteld. Dit in
de gedachte dat nieuw beleid oud beleid vervangt zodat het geld voor het oude beleid
vrijvalt
 Er wordt gewerkt met concrete maatregelen en niet met taakstellingen. Aanvullend
beleid kan pas worden ingezet bij daadwerkelijke realisering van de
ombuigingsmaatregel;

1

Realisatie van minder lasten of meer baten zonder dat daar een beleidswijziging of extra inspanning
tegenover heeft gestaan
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 Verwerving van derde geldstromen is onderdeel van de financiële strategie waarbij
middelen van derde geldstromen eerst worden ingezet, voor zover mogelijk, voor
projecten en activiteiten die al in de begroting voorzien zijn. De vrijvallende middelen
worden toegevoegd aan de algemene middelen. Alleen wanneer dit niet mogelijk blijkt
te zijn kunnen middelen zoals derde geldstromen pas ingezet worden ter bekostiging van
nieuwe ambities;
 Tijdig anticiperen op (niet voorziene) financiële implicaties door het tijdig en concreet
bijsturen i.c. door het treffen van (beleidsinhoudelijke) maatregelen. Tegenvallers
worden in principe binnen het eigen programma opgelost;
 In de P&C-instrumenten wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de reserves, het
(weerstand)vermogen, investeringskredieten, majeure projecten en de afname van de
tekorten c.q. de opgaven. In het financieel beleid worden criteria ontwikkeld op basis
waarvan een deel ingezet kan worden voor nieuw of intensivering van beleid;
 Bij de kadernota jaarlijks evalueren van de geformuleerde doelstellingen en hun
financieel effect en toepassing van de geformuleerde spelregels om te komen tot een
verbeterde financiële positie;
 Verbeteren risicomanagement en beheers-instrumentarium;
Eind 2019 worden deze maatregelen geëvalueerd en bekeken of er nadere aanscherpingen
nodig zijn.
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4. Wethouders en verdeling portefeuilles
Onderstaande opsomming is tevens de volgorde voor loco-burgemeester

Frans Schatorjé (EENLokaal)
Wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs

Erwin Boom (PvdA)
Wethouder Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs

Alexander Vervoort (SP)
Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport

Marij Pollux (GroenLinks)
Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen

Sjors Peeters (50PLUS)
Wethouder Leefbaarheid, Wonen en Wijken

Ad Roest (EENLokaal)
Wethouder Financiën, Organisatie en Grensoverschrijdende samenwerking
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