
   
 

 

 
  

  
   

  
 

 

  

  
   

  
   

  
   

    
   

    

 

 

  

 

 

Amendement RV 2022-039 Programmabegrotng 2023-2026 
“Haalbaarheidsonderzoek gemeenschapsaccommodate Venlo-Oost” 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 4-11-2022 

Constateert dat 
 De gemeente bezig is het beleid voor gemeenschapsaccommodates te herijken en dat het nieuwe 

beleid in het 1e kwartaal 2023 wordt gepresenteerd; 
 Het nieuwe beleid lang op zich laat wachten en dat de planning al diverse malen is aangepast; 
 Enerzijds op het nieuwe beleid vooruit wordt gelopen en anderzijds besluiten uitblijven in afwachtng 

van de herijking van het beleid; 
 Er geen extra middelen in de meerjarenbegrotng zijn opgenomen voor het nieuwe beleid, terwijl 

ontwikkelingen bij gemeenschapsaccommodates hier wel om vragen; 
 Extra middelen pas op zijn vroegst voor 2024 geraamd kunnen worden, als we nu niets doen. 2023 is 

dan een verloren (investerings)jaar; 
 Wij niet langer willen wachten en alvast een prae-prioriteit willen stellen; 
 Wij hiermee een signaal willen afgeven, dat wij gemeenschapsaccommodates belangrijk vinden voor 

het behalen van de strategische doelen in het sociale domein, zoals geformuleerd in “Fier op Venlo”. 

Overweegt dat 
 De gemeente al lang een MultFunctonele Accommodate in Venlo-Oost c.q. Op de Berg wil realiseren; 
 Diverse onderzoeken vanaf 2007 niet geleid hebben tot een concreet resultaat; 
 Voor de realisate de gemeente 1,3 mio rijkgeld heef ontvangen en dat dit geld vanwege de be-

zuinigingen teruggegaan is naar de algemene middelen, maar zo nodig weer ingezet zou worden; 
 Het voorzieningenniveau sinds 2007 achteruit is gegaan. Copacabana is geen gemeenschapshuis meer 

en De Vogelhut geen jeugdgebouw. De Maagdenberg gaat dicht per 1-1-2023 en het Huis van de Wijk 
aan de Erica is als tjdelijke voorziening technisch op en in gebruik beperkt; 

 De grootste wijk van Venlo binnenkort geen gemeenschapshuis heef en de realisate van een nieuw 
gemeenschapsaccommodate ook na de start van een haalbaarheidsonderzoek in 2023 nog jaren zal 
duren; 

 Er meer dan voldoende urgente en aanleiding is om zo spoedig mogelijk te starten met een 
haalbaarheidsonderzoek voor een gemeenschapsaccommodate in Venlo-Oost. 

En besluit 

● Een haalbaarheidsstudie in 2023 te starten voor het realiseren van een gemeenschapsaccommodate 
in Venlo-Oost; 

● Hiervoor € 75.000,00 opnemen in de voorliggende begrotng en dit bedrag te dekken middels verlaging 
van de post onvoorzien; 

● Dit besluit toevoegen aan het defniteve raadsbesluit m.b.t. de programmabegrotng. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

PvdA-fracte 
Hay Janssen 


