Bezuinigen
Vanwege het miljoenentekort op de zorgtaken moet de gemeente Venlo noodgedwongen de
broekriem aantrekken. Als er tekorten zijn en er gesneden moet worden in het budget, kan
dit gevolg hebben dat subsidies worden gekort of zelfs stopgezet.

1. Welke organisatie/ club of evenement zou absoluut niet gekort mogen op
subsidiegeld? Waarom mag deze organisatie/club of dit evenement niet
gekort worden op subsidie?
Organisatie/club
- De (hoofd-)sportclubs in elk stadsdeel
muv professionele clubs

Formulering
Sport is goed voor gezondheid en geest en stimuleert sociale
samenwerking, Dit moet voor iedereen toegankelijk blijven
en clubs moeten gestimuleerd worden.

Absoluut bestaat niet. Indien nodig moet
er goed over nagedacht worden. Verder
vraag ik mij wel eens af of de centen in
de sociale sfeer wel altijd goed besteed
worden.
Alle sportevenementen voor kinderen.
Sporten voor kinderen is erg belangrijk. Voor sociale
vaardigheden en beweging.
Alle sportverenigingen en culturele
Op lange termijn kostenbesparend en goed voor economie
instellingen. Bibliotheek
om kennisniveau en gezondheid bevolking op peil te houden
Alle sportverenigingen. Die draaien
Daar heen de meeste personen profijt van.
zowiezo vnl op vrijwilligers!
alles dat met zorg te maken heeft en of Omdat deze doelgroepen het al zwaar genoeg hebben.
wat de minima treft..
zowel financieel, als emotioneel.
Buitenbad Groot Venlo
Het zwembad is heel belangrijk voor recreatie
Buitenbad Groot Venlo
Omdat Venlo dit bad echt nodig heeft.
Buurt en ouderen en jongeren werk
Maatschappelijk belang
Clubs die maatschappelijk relevant zijn
Omdat door te korten de kloof tussen rijk en gezond
moet je niet korten. Zorg, onderwijs aan enerzijds en arm en behoeftig anderzijds dan steeds groter
laaggeletterden, zwemlessen voor
wordt.
armen, armenzorg in het algemeen.
enfin, het gemiddelde goede doel moet
je niet korten
clubs die zelf ook moeite doen om extra zie antwoord 4
financiën te vergaren, en clubs die iets
terugdoen voor de samenleving, zoals
muziekverenigingen die gratis
uitvoeringen geven
culturele verenigingen
zonder cultuur is de mens heel arm
Cultuur
Omdat Venlo hier toch al mager bijdraagt
Cultuur, Sport
Cultuur en Sport zijn belangrijk voor de veelzijdigheid in de
gemeente, en goed voor resp opvoeding en gezondheid
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De belbus / buurtbus. In Venlo oost was
deze ineens verdwenen. Waarom?????
Foutje???? Vergeten vergunning aan te
vragen????? Komt die nog terug????
de jeugd in het algemeen zou veel
goedkoper moeten kunnen sporten en
aan scoutinggebeuren mee moeten
kunnen doen
De organisatie die kinderen laat
meedoen waarvan de ouders het niet
kunnen betalen
Diegenen die een doel dienen welk
subsidie rechtvaardigt.
een ieder die wat organiseert moet zich
zelf bedruipen en niet bij de overheden
aanklppen
Geen een club.
Het is van de zotte, dat door slecht
beleid van de gemeente, de clubs die het
geld hard nodig hebben, te korte. Het
zou een druppel op de gloeiende plaat
zijn, op die miljoenen die ze verkeerd
besteden.
Geen korting op cultuur
Grote Venlose kermis. VVV
Handbal Venlo
Het stadskantoor heeft veel te veel geld
gekost.
Zullen ze wel weer recht moeten trekken
door te korten op subsidiegeld
Huis in de buurt
Huizen van de wijk en andere ruimtes die
voor eenzame mensen
Iereen korten als je geen geld hebt kun je
het ook niet uitgeven
Kindercommitee,parkfeesten
Kinderopvang.
Kunstencentrum Venlo

Maaspoort
Museum van Bommel-van Dam

Omdat die voor ouderen veel handiger is dan de regio taxi.

de overheid geeft aan dat mensen meer moeten bewegen.
maar anderzijds maken zij het door de hoge huurprijzen van
de sportgelegenheden veel te duur zodat contributies te
hoog worden
Omdat het belangrijk is te sporten of anderszins bezig te zijn.

Sociale relevantie
je moet je zelf bedruipen en niet aan andere vragen voor het
te betalen wat jij organiseert
Geen EEN schreef ik in de vorige vakje.

Cultuur is van groot belang voor leefbaarheid van een stad
Dit mag beide niet verloren gaan.
Mooie vereniging doedt heel veel voor de jeugd en aan
teambuilding
Leer met geld omgaan zou ik zeggen

Vanwege de sociale bijeenkomsten
Eenzaamheid maakt ziek en afgestompt

Alles wordt voor de gemeenschap georganiseerd.
Als de beide ouders werken, is het moeilijk
een kind onder te brengen.
Omdat er de laatste jaren enorm veel bezuinigd is en cultuur
ook bijna niet meer op school gegeven wordt en het is
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast lost
het eenzaamheid op bij ouderen.
Cultuur is belang, waar Venlo sowieso al minimalist is.
Omdat deze instelling een wezenlijk deel uitmaakt van de
cultuur in Venlo en Limburg. Op cultuur in het algemeen
mag niet bezuinigd worden.
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nogal kort door de bocht deze vraag. Kan
hem dus niet beantwoorden.
Op de eerste plaats is het ronduit
belachelijk dat door gemeentelijke
fouten er gekort moet worden bij clubs
en organisaties. Haal eerst eens jullie
eigen broekzakken leeg voordat burgers
weer de dupe worden
Openbaar zwembad
organisatie's voor zieken, ouderen en
minima
Organisaties die te maken hebben met
zorg voor mensen mag niet op bezuinigd
worden.
Organisaties die te maken hebben met
'stenen' daar kan men best op
bezuinigen: lees hier, Kazerneterrein;
ondertunneling vierpaardjes; enzovoort
Organisaties/clubs die zich inzetten voor
vluchtelingen, zieken en ouderen.
oude van dagen
Ouderen
Ouderen
Ouderen zorg en andere zorgen voor
mensen die hulp nodig hebben
ouderenbond
Parkfeesten en vastelaovend in de stad
Scouting

Waar blijft de nuance?
Kort niet op jeugdclub en ouderenclubs

Zwemmen moet voor eenieder die dat wil beschikbaar zijn
omdat ze het door de omstandigheden waar in zitten al
zwaar genoeg hebben .
Zorg voor de medemens

Zij doen tenminste iets voor groepen die dat niet voor
zichzelf kunnen doen.
De ouderen worden al zo gekort en kaalgeplukt door de
overheid
er is al genoeg gekort op zieken en ouderen zorg
Eenzaamheid bestrijden. Omdat de ouderen een hogere
bijdrage moeten betalen
Het is een basisrecht

dan wordt het nog erger
Hoort bij venlo is te leuk
Dit is echt low budget, maar heeft het meeste positieve
effect op de jeugd.
Senioren vereniging
Om te voorkomen dat deze doelgroep achter de geraniums
gaat zitten. Denk aan preventie!!!!!!
SOB, Iocus, sportverenigingen
zijn allen van belang voor de Venlosche samenleving
Sport
Belangrijk voor het welzijn
sport
omdat dit belangrijk is voor de gezondheid
sport- en muziekverenigingen
hebben al genoeg moeite om financieel het hoofd boven
water te houden
Sportvereingingen ( tegelse hockey club ) Van belang voor de tegelse bevolking
Theater de garage
Voegt iets toe aan de gemeenschap
Vervoer van ouderen en
Ouderen en hulpbehoevenden raken snel in een isolement
hulpbehoevenden.
of raken hun zelfstandigheid eerder kwijt. Kunnen zelf niet
altijd meer auto rijden, dus moet er dan een goed alternatief
zijn: goed bus- of taxivervoer tegen zeer laag tarief.
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Volgens mij zou geen enkele club of
evenement gekort mogen worden
hiervoor. Ik vind dat prestigieuze of 'luxe'
projecten hiervoor geschrapt moeten
worden, Vb de kabelbaan. Die is
overbodig en als die niet doorgaat heeft
niemand daar last van itt het schrappen
van subsidies bij clubs en evenementen
voor ouderen, kinderen en vrijgezellen
vvv'03 SOB
Waarom korten op vrijwilligersclubs als
er nog zoveel meer gekort kan worden
op onnodige gemeentelijke uitgaven. nu
wordt de burger de dupe van de
ondeskundigheid en arrogante,
stedelijke allures van het bestuur.
Weet niet wie allemaal subsidie
krijgt.sporten beetje
Korten kan bekeken worden
Welzijnsorganisatie jeugdhulpverlening
zomerparkfeest toneelvereniging
Silhouet
Zomerparkfeest.
Zomerparkfeesten.
ZPF

Zie 4.

ouderen worden eenzaam

Veel behoefte
Belangrijke gratis/betaalbare ontspanning
Is een visitekaartje voor de stad en regio.
Dat is zo'n mooi en uniek evenement, waar Venlo trots op
mag zijn.
Uniek voor de stad! Iedereen komt er voor terug. Jaarlijkse
reunie :)
Ouderen gaan anders vereenzamen

Zorg voor ouderen en hun
huiskamerprojecten
Zou graag inzicht willen hebben in
Zie hierboven
hoeveel subsidiegeld elke organisatie /
club krijgt, voordat ik deze vraag goed
kan beantwoorden.
Ik beantwoord de vraag andersom.
Van mij mag op VVV WEL GEKORT
WORDEN.
Laat deze club zelf hun broek ophouden.
Niet gekort worden:
- Op sport en dans en muziekles voor
kinderen met een smalle beurs !!!
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