Tekort financiën gemeente
De gemeente Venlo heeft een miljoenen tekort voor de uitvoering van de eigen zorgtaken.
Het tekort leidde tot het opstappen van twee wethouders en het vertrek van de PvdA uit de
coalitie.

1. Bent u zelf bereid om de handschoen mee op te pakken
door wethouder te worden in het college van B&W?
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Daarvoor moet je toch een hoog niveau hebben.
De talenten die die taak vereisen heb ik niet.
Een wethouder moet een professional zijn en kennis van zaken hebben over de
portefeuille die hij heeft. Ik ben gepensioneerd. Het lijkt me verstandiger als een
jonger iemand aan de touwtjs trekt.
Ik heb er de kennis niet voor, laat dit aan gekwalificeerde mensen over.
Lijkt me geen dankbare taak, zeker niet in deze gemeente
Reeds met pensioen.
Totaal niet voor in de wieg gelegd.
Ze hadden niet moeten aftreden. `t geld te kort kwam door slecht
uitvoeringsbeleid van de landelijke overheid. Zo ook bij andere steden.
'bijles mbt bestuursrechtelijke vraagstukken' zou een bijkomstige wens zijn.
Ben over de 60 en deze uitdaging komt te laat
Geen ervaring
Indien een ondernemer zulke schulden/tekorten heeft wordt hij failliet verklaard,
vervolgens verkoopt een curator al zijn bezittingen en is hij alles kwijt!
Zolang er geen zakenmensen op de goede wethouderspost zitten, en dus ook niet
in het kabinet, kan in principe iedereen dit met een MAVO diploma. Stop met
benoemen van baantjes in het politieke kartel.
Ik denk niet dat je zomaar wethouder moet kunnen worden. Je moet capabel zijn
en dat blijkt niet altijd zo te zijn!
Ik heb niet de nodige kennis
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Ook deze vraag vindt ik onzinnig. Ik heb geen enkele ervaring in het besturen van
een gemeente. Ik heb daar wel een idee over, maar zoals het spreekwoord
zegt......de beste stuurlui......Er moet gewoon beter geluisterd worden naar elkaar,
daar knelt het in de gemeente Venlo!

2. Waarop kan volgens u geld bespaard worden?






















- Het asfalteren van minder drukke zijstraten
- Kabelbaan
- Subsidies aan stichtingen en groepen die het niet (meer) nodig hebben
- onderzoeken van externe onderzoekbureau's
- op/afritten bij Blerickse station t.b.v. kazerneterrein
- incompetente gemeentesecretaris
- lening(en) aan VVV (de club is óf een onderneming óf niet)
-Nodeloze dingen zoals een kabelbaan, dat probeer je een keer uit en dan hou je het wel voor
gezien. ( Duur speeltje!) Daar staat niemand op te wachten. Boeteclausule is nog altijd minder
dan de volle mep!
-Duur interim personeel, meer doeners en minder
1) Ik heb een boom van de gemeente in mijn tuin laten weghalen. Daarover heb ik met 3
personen binnen de gemeente diverse malen contact mee gehad. Ook al zaten ze dicht bij elkaar,
toch moest ik ze met elkaar in contact brengen. Dit moet efficiënter kunnen.
2) Trump kan afspraken ongedaan maken. Dat moet de gemeente ook kunnen. Stop het Kazerne
project.
Aan de kabelbaan.
Aantal wethouders, kabelbaan en stoppen met het kazerneterrein. Het verlies maar nemen en er
geen stuiver meer insteken.
Al die gekke investeringen, zoals kabelbaan, schrappen.
Het Rijk aanspreken m.b.t. de regelingen kosten zorg.
Aantal managers verminderen.
Andere secretaris aanstellen. Deze heeft een puinhoop gemaakt van het ambtelijk apparaat.
Alle onzin uitkering mikwe uitvinder dhr dolmans alles terug laten betalen
kabelbaan
bijdrage moskeeën
niet werken geen uitkering onder de 45 jaar
Allereerst moet er orde op zaken komen en moeten de financien in control komen. Gebeurd dit
niet staat het volgende debakel er aan te komen. Wellicht zijn bezuinigingen noodzakelijk maar
eerst de eigen organisatie op orde.
Alweer bezuinigen door een slechte planning pfff dit is een slecht gecreerde situatie.
Ambtelijke organisatie!
Ambtenaren ,luxe projecten subsidies
geld voor vvv. Geld voor clubhuizen en
verenigingen geen zesde wethouder werkdruk op gemeente medewerkers verhogen tot een
niveau van een gewone werknemer in het bedrijfsleven boa s
Kabelbaan. Vierpaardjes.
Gemeentehuis. Te grote scholen bouwen.
Ambtenarenapparaat, kosten gemeente, geen kabelbaan!!!!
Ambtenarij, kabelbaan parkeergarage en alle zaken ter meerdere eer en glorie van enkele
mensen.
Ambteraren moeten niet langs elkaar heen werken-administatie op orde brengen - wijk gericht
werken - raadsleden en personeel weten niet waar heierhoeve ligt het blad 1 venlo lokaal ook
niet want dat krijgen we nit

2































Andere manier van de zorg in Nederland plannen. Venlo is niet de enige stad met een miljoenen
tekort op zorg.
Asielzoekers?
Bedrijven hier toelaten zoals Hornbach/Ikea/Bijenkorf trekt klanten en is goed voor de
werkeloosheid
Begin eens met die kabelbaan te schrappen. Ik denk dat 99% van de Venlonaren hierop tegen
zijn. Eens te meer de hoogmoedswaanzin van de overheid en politiek in Venlo.
Beter inkopen van zorg en jeugd aanstellen
Beter letten of de uitgaven welke gedaan worden wel in overeenstemming zijn met de geleverde
kwaliteit door de diverse bedrijven die voor de gemeente werken.
Beter opletten voor er zoveel geld uitgegeven wordt en geen geld uitgeven aan dingen die we
heel goed kunnen missen zoals een kabelbaan wat een groot fiasco wordt
Betere criteria opstellen voor het in aanmerking komen van met name jeugdzorg. Ook in de
uitvoering van de zorg meetpunten opstellen om te zien of de zorg verbetering brengt en of de
kosten opwegen tegen de baten.
Directe afschaffing van de ondersteuning van daklozen die niet zelf voor de kost (willen) werken.
Bezuinigen op de zorgtaken.
Controle op alle financiën, dan ontstaat er niet zo' n groot tekort
Cultuur en sport
Cultuur. En ambtenaren
Dat is een mooie vraag na al die geldverslindende minder zinnige projecten waardoor we nu
grote tekorten hebben. Maar eerst alle franjes wegknippen en er niet meer vanuit gaan dat wij
een GROTE gemeente zijn, want dat is al een onzin gedachte.
De feestjes en vergaderingen.van de gemeenten,en de kabelbaan ,wat die kabelbaan ieder jaar
gaat kosten aan onder houd enz enz.
De kabelbaan
De kabelbaan en kazerneterrein.
De kabelbaan tussen Venlo en Blerick
De kabelbaan!
De oude wethouders de problemen laten oplossen en zo ook wachtgeld uit te sparen.
Door een goed beleid te voeren en niet altijd maar beloven en niet kunnen uitvoeren.
Neem de kabelbaan dit is toch iets wat alleen maar miljoenen kost en niets op levert ,wie gaat
hier gebruik van maken . Duitsers met zware tassen , laat ons niet lachen.
Door iedereen te laten doen waarvoor hij of zij betaald wordt door gemeenschapsgeld, en als
jezelf opstap geen geld krijgen.
Duidelijke afspraken te maken met de managers
Dure overheidsgebouwen en kabelbaan
In elk geval niet op politietaken
Een heel goed belijd.
Een zeer goede gemeente secretaris.
Eindelijk eens een zinnige vraag!
Allereerst had de gemeente via VNG bij de overheveling van deze zorgtaken niet akkoord moeten
gaan met de bezuinigingen door het Rijk. Dan was het gat niet zo groot geweest.
Verder kan bezuinigd worden op subsidies van verenigingen. Waarom moet het beoefenen van
hobby's door gemeente deels gefinancierd worden?
Externen; wel.kom
Extra Kosten gepaard gaand met Voetbal (VVV).
Subsidie aan sportclubs is oke, maar al de andere vele kosten die als gevolg van het voetbal door
de gemeente worden gemaakt.
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Geen geld aan VVV geven (ook geen lening).
Aantal ambtenaren drastisch verminderen. Het blijkt wel weer dat de meeste niet capabel zijn,
maar ja mensen met een slecht rapport blijven zitten.
Geen kabelbaan die straks de gemeente (dus de burger) geld gaat kosten. Bestaande leegstaande
gebouwen gebruiken i.p.v. nieuwbouw voor overheidsdoeleinden en scholen bijv.
Geen kabelbaan en kazerneterrein volledig aan ondernemers overlaten, geen gemeentegeld.
Geen kabelbaan,uitstel tunnel vierpaardjes,
Geen kabelbaan! Die levert niets op . Alleen nog meer tekorten straks t.k.v. De Zorg!
Eerder parkeergarages laten opknappen.
Sneller besluiten nemen hierin en niet maar blijven uitstellen.
Geen kabelbaan. (2x)
Grote mislukte bouwprojecten overlaten aan commerciële partijen , minder ambtenaren en
wethouders....
Het aantal voetbalvelden tegenover de Koel drastisch te verminderen door een rooster (schema)
te maken zodat een klein aantal velden efficiënt gebruikt gaat worden.
Het aantal wedhouders. 2 weg € 250.000. gespaard. Na 3 jaar wachtgeld.
Het inhuren van externe buros!!
Het zoude kunnen mAar op.het momef be ik te weinig inzi bt.
Huisvestiging ambtenaren.
Kazerne kwartier
Ik denk dat alle wethouders een steentje bij moeten dragen. Bovendien vind ik dat Venlo eens op
moeten houden met die prestige projecten. We zijn een gemeente van zo'n 100.000 inwoners
we hoeven niet op de kaart gezet te worden.
Ik heb geen detail inzicht. kan dus ook niet zeggen waarop bezuinigt zou kunnen worden. Het lijkt
me overigens verstandig als het rijk de bezuinigingen wat zou terugdraaien.
Ik heb geen inzicht in de problematiek
In ieder geval geen kabelbaan, en zeker niet korte op de zorg.Deze mensen hebben het al
mooilijk genoeg!!!!!
Inleveren beetje loon ambtenaren ? Tijdelijk.
Ip de salarissen van de mensen die hun werk niet goed doen bij de gemeente! In het
bedrijfsleven krijg je ontslag en bij de gemeente krijg je wachtgeld!
Kabel baan schrappen en zeker niet deondertunneling van de 4 paardjes.
Kabelbaan (4x)
Kabelbaan en het te grote gemeentekantoor met te luxe spullen erin.
Kabelbaan en meer onzinnige prjecten. Onderzoeken door externe bureaus.
Kabelbaan en tunnel vier paardjes
Kabelbaan laten vervallen en maak er gewoon een fiets-wandelaars veerpontje van! Stukken
goedkoper ook voor de mensen die willen oversteken! Punt 2 :Ambtenaren feestjes afschaffen!
b.v allemaal openingen verrichten en lintjes door knippen! Overal moet er champagne aan te pas
komen!
Kabelbaan over de maas stopzetten
Kabelbaan weg en meer bezuinigen op fantasielieden.
Kabelbaan, maar dat is afgetimmerd dus...
Maar ik heb begrepen dat Den Haag zou bijspringen.
Kabelbaan, kazerneplan, uitwassen in de jeugdzorg, Q4,
Kabelbaan.
Wethouder.
Feestelijkheden voor de raad om 'elke scheet'
Kabelbaan. geen enkele Venlonaar ziet het nut hiervan
Kabelbaan. Hogere opbrengsten grondverkoop aan bedrijven
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Kijken of mensen die zorg declareren ook echt zorg nodig hebben
Luiteren naar de bevolking betreffende de kabelbaan. Ik heb nog niemand gehoord die het een
goed plan vond. En toch wordt dit doorgezet
Kunst en cultuur. Nutteloze beelden en sculpturen.
Kunst, overbodige luxe om de stad hip te maken. Ik zou de eerdere bezuinigingen op het
voorliggend veld herzien en meer inzetten op preventie en vroegsignalering
Logge gemeentelijke onderdelen. Maar voor een leek is dit niet te bepalen als je niet waar de
financieen aan uitgegeven worden.
Meer regie voeren over de rechtstreekse verwijzingen (WMO en Jeugd)
Minder (complexe) regels zorgt voor minder regeldruk en controle belasting, wellicht kan daar
iets bespaard worden? Verder zou ik tegenover elke uit te geven euro een besparing verlangen
waardoor het tekort niet verder oploopt. Uiteindelijk denk ik dat het verstandig is om een potje
voor onvoorziene uitgaven te maken.
Minder geld naar dat q4 gedoe en buitenlanders. Maar natuurlijk gaan volgend jaar de gemeente
belastingen omhoog ...
Minder wethouders en meer naar de raadsleden te luisteren
Minder wethouders, ambtenaren die hart voor Venlo hebben dus geen Hollanders, eigen
mensen, geen kabelbaan en alles wat adjunct is afschaffen ambtenaren die niet functioneren
eruit.
Moet je landelijk aanpakken. Er is nog genoeg te besparen. Het bankwezen, de apothekers met
de kunstmatig hoge medicijnprijzen, de verzekeringsmaatschappijen. de parlementariërs uit
Brussel. Het deugt allemaal niet. Boeven zijn het. Witte boordcriminaliteit, over de rug van de
werkende man. Ik kots ervan
Nadenken, naar het volk luisteten, absoluut geen rare dingen gaan doen of verwezenlijken.
(Kabelbaan) grote uitgaven en aanbestedingen communiceren met raad en bevolking. Ophouden
met boven het volk te staan
Niet meer bezuinigen daardoor komt alle ellende overzicht kwijt
Nieuwe projecten zoals het kazerneterrein niet uit te voeren. Daar zijn miljoenen mee gemoeid
terwijl dat gebied zoals het nu 'functioneert' prima is. Daar ligt geen noodzaak om het verder te
ontwikkelen. Hoogstens belangen van mensen die toch al genoeg geld hebben. Ik vind de
belangen van de mensen die zorg nodig hebben van veel groter gewicht. Daar moet je niet gaan
bezuinigen maar bijvoorbeeld een onzinnige kabelbaan van ik weet niet hoeveel miljoen mag van
mij meteen weg bezuinigd worden.
Nutteloze, luxe dingen, zoals de kabelbaan.
Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, zou ik de boeken moeten kunnen inzien. Zou ik
als bedrijfskundige en (tegen een reeel tarief) consultant, best willen doen. Hoewel ik mij vooral
op de maakindustrie richt. I.i.g. de oveheid moet faciliteren en niet pamperen. Wellicht liggen
hier nog bezuinigingsmogelijkheden. Kabelbaan?
Om na te gaan waar het fout is gegaan. Bij de gemeente of het Rijk. Is Door het rijk te weinig geld
beschikbaar gesteld dan met onderbouwing daar het geld halen. Is er door gemeente Venlo veel
geld opgegaan aan jeugdzorg van omringende gemeente kijken of jer daar geld van terug kunt
krijgen en niet over de rug van de burgers van Venlo
Onnodige dingen zoals het kazerne trein en de nutteloze kabelbaan dat kun je namelijk goed per
auto en fiets bereiken anders openbaar vervoer
Onzinnige ontwikkelingen zoals kazerneterrein, waternaardezee dragende subsidies, extra
wethouders, verkopen van parkeergarages niet slim want levert veel geld op mits ze goed
onderhouden worden, gesjoemel van ambtenaren kost weer veel geld voor onderzoek.
Onzinnige uitgave voor centrum stadsdeel Venlo
Onzinnige uitgaven maar investeer in zaken waardoor de economie in Venlo een boost krijgt
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Op de 6de wethouder. Op onbekwame ambtenaren te ontslaan. Door eigen kennis in 't
gemeentelijk apparaat te ontwikkelen. Door zg. roulatie in banen te beperken, nu gaat daardoor
veel kennis en ervaring verloren.
Op de ambtenaren zelf, de burger kan ook niet meer uitgeven dan er binnen komt waarom
gebeurd dit bij de gemeente Venlo niet?
Op de Kabelbaan, die is niet echt nodig.
Op de z.g. megalomane projecten en beter onderhoud:zie de parkeergarages wegen en
sportvelden.
Op onnodige uitgaves en op wanbeleid
Op subsidie vlak goed beeld vormen waar bezuinigd kan worden.
Daar waar onterechte subsidies verstrekt zijn deze terugvorderen of stopzetten
Op te dure projecten en te veel geld voor een kabelbaan
Ook de salarisen van ambtenaren kunnen lager
Op uitgaven die niet nodig zijn voor het behoud van het sociale stelsel, zoals een kabelbaan over
de Maas. Kunstwerken die openbaar geplaatst worden. 'Extra' uitgaven.
Op uitgaven voor allochtonen.
Op wethouders, ze bakken er dus niets van
Overdreven uitgaven aan rijkdom
Overhead, ambtenarenapparatus...
Personeelskeuze! Gewetensvolle gekwalificeerde krachten. Meer en goed personeel verdien je
terug! Ervaring mee! Afspraken checken en nakomen. Vergadercultuur kost veel geld!
Mensen die onder druk staan, doordat ze het werk niet afkrijgen of niet goed aankunnen,
functioneren niet optimaal. Dan moet er vaak geld bij.
Prestigeobjecten en VVD-en CDA-stokpaardjes
Prestigeprojecten zoals de kabelbaan.
Pretpark kazerneterrein en kabelbaan. Het aantal wethouders verminderen tot 3 bekwame
mensen
Regeltjes voor administratie en regeltjes...
Reorganiseren van de bijstand: afschaffen van de meeste jobcoaches en vooral geen inhuur van
(dubieuze) bedrijven die mensen aan het werk moeten helpen, laat de gemeente zich houden
aan haar basis taken: verlenen van bijstand. Werk zoeken kunnen de uitzendbureaus veel beter
en effectiever. Geef wel geld uit aan scholing! Geen onderzoek meer over Q4. En daarnaast een
groot aantal van andere onderzoeken. Mooi om te zeggen wat er niet gedaan moet worden maar
wat wel: meer samenhang tussen de verschillende afdelingen, afschaffen C2Cjaar, beter luisteren
naar de burgers, en ontwikkel een visie voor de toekomst over 20 jaar in plaats van de komende
4 jaar. Zorg dat wethouder Tax weer terug komt. Zorgen dat de dubbele controle in de zorg beter
georganiseerd wordt zodat er geen dubbel werk gedaan wordt en mensen niet belast worden
met steeds opnieuw een pijnlijk verhaal te vertellen. Dus neem een tijd een zakenbestuur! En
keer je naar buiten en niet naar binnen zoals nu meestal het geval is.
Rondpompen van geld te veel manangment dure kantoorpanden voor mensen die zorg leveren
bij andere mensen thuis enz enz
Salarissen minder wethouders. Werkelozen aan het werk zetten voor hun uitkering
Stoppen met het optuigen van allerlei nieuwe functies en voorzieningen. Beter naar elkaar
luisteren en samenwerken. Vertrouwen hebben in proffisionals. Stoppen met systeemdenken!
Een iets kleinere broek aantrekken......
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Stoppen met Kabelbaan plan over de maas naar Leisure park (kazerne).
Dit plan is geld weggooien en mag herroepen worden.
Weggooien dit plan. Dit is pure geldverspilling.
Dus ook geen gemeentelijke garantstellingen voor de bouwers van de kabelbaan etc
Idem dure investeringen en garantstellingen van de gemeente inzake Kazerne plan.
Laat VVV (voetbal) zichzelf bedruipen. Waarom subsidie of andere garantstellingen voor nieuwe
investeringen VVV (stadium etc).
Teveel zaken om op te noemen.
Vergoeding voor de ambtenaren, deze kunnen wel wat inleveren 5% subsidies voor elke scheet
of club kan best wat minder,,parkfeesten en andere feesten in de stad,deze moeten zich zelf
bedruipen.
Viaduct Vierpaardjes. Kabelbaan, want nu nog geen gemeenschaps geld ( volgens Teeuwen )
maar bij tegenslag zal Venlo weeeer de portemonnaie moeten trekken. Én laat de ambtenaren
de auto op het Kazereneterrein parkeren, kan Venlo parkeergeld innen in parkeergarage
Maaswaart en heeft centrum ook zijn voordeel
Wachtgeld en incapabele bestuurders. Niet opstappen maar oplossen !!
Wat een domme vraag jullie zitten met 900 ambtenaren en 6 wethouders en nu gaan jullie aan
ons vragen hoe het moet ga toch met de hele kliek vissen
Wethouders (2x)
Zaken als onderhoud e.d. nauwkeuriger op elkaar afstemmen.
vaart zetten achter exploitatie parkeergarages
rotonde Steyl: ongewild door omwonenden en inwoners en maakt verkeersonveilig. (zie aantal
aanrijdingen op rotonde Quatre Bras)
Zaken eficienter regelen net zoals in het bedrijfsleven.
Bedenk voordat je het geld van de gemeente uitgeeft of je dat met je eigen geld thuis ook op die
manier zou doen.
Zakenmensen op de juiste wethouderspost.
Schoenmaker blijf bij je lees.
Zitten de juiste mensen op de goede plaats. Zijn ze wel deskundig voor de taken die ze uitvoeren.
De gemeente zou is regorues de bezem door het ambtenaren korps moeten halen en de
wethouders!
Zorg en luxe uitgaven zoals te duur stadskantoor, grote projecten, te veel personeel die niet
bedrijfsmatig denken.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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