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Beste partijgenoot,  

Graag willen wij u met enige regelmaat op de hoogte brengen van onze lopende zaken in 
en buiten de gemeenteraad. Daaronder vallen succesjes, teleurstellingen en frustrerende 
momenten.  

Voorjaarsnota  

Op 27 juni staat de vaststelling van de voorjaarsnota weer op de agenda. De voorjaarsnota is naast 
een tussentijds meetmoment voor het lopende begrotingsjaar traditioneel het moment waarop de 
richting en de aandachtspunten voor de begrotingsbehandeling in het najaar worden aangegeven. 
De politieke partijen gaan dan op zoek naar meerderheden in de raad voor hun specifieke wensen 
en ambities voor de komende jaren.  

De fractie van de PvdA Gennep wil zich dit jaar met name richten op de uitvoeringskant van de 
zorg en de WMO. Beleidsmatig zit alles wel goed in elkaar, hoewel de PvdA accenten 
waarschijnlijk anders zou leggen, maar in de praktijk is er nog veel sprake van bureaucratie en 
een starre houding van de gemeente. Het uitgangspunt van de decentralisaties in de zorg was dat 
zorg dicht bij mensen en op maat georganiseerd zou worden door de gemeentes. Helaas zien we 
in de praktijk dat ondanks de mooie beleidsnota's en de afspraken die zijn gemaakt, dat de 
administratieve druk en de afstand alleen maar groter worden. Hier willen we als PvdA dan ook 
iets aan doen.  

Maar natuurlijk zijn er buiten het sociaal domein ook zaken die beter kunnen. De ondersteuning 
van verenigingen en het milieubeleid bijvoorbeeld. Heeft u nog onderwerpen waarvan u denkt dat 
ze meer aandacht van politiek Gennep zouden verdienen, laat ons dit dan weten. Wellicht kunnen 
we er in de raad een meerderheid voor vinden. 

Luc Brouwers 

l.brouwers@home.nl  
0485-516573 

Iedereen doet mee 
 
De fractie van de PvdA Gennep heeft op 12 april het ‘gouden 
voorlees uurtje’ bijgewoond. Een keer in de maand wordt aan 
mensen met een verstandelijke beperking wonend bij Dichterbij in 
de bieb voorgelezen.  
 
Het thema was deze keer zwangerschap, geboorte en zorg rondom 
een baby. Op de voorleestafel lagen boekjes en plaatjes over baby's, 
baby kleertjes en poppen. Na de koffie werd het verhaal van Daan 
die een zusje krijgt voorgelezen. Boeiend en inspirerend om te zien 
met hoeveel enthousiasme er door de mensen op dit thema werd 
gereageerd. Met het zingen van liedjes werd dit omgevlogen uurtje 
afgesloten. Wij hebben het ervaren als een uur vol oergevoel en 
puurheid. Met een grote glimlach denken wij er aan terug.  
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De gemeente moet inzake het sportbeleid in beweging komen 

In de afgelopen twee maanden is het sport- en accommodatiebeleid meermaals besproken in 
commissies en gemeenteraad. De rekenkamer heeft de financiering van de sportaccommodaties 
doorgelicht en de voorzitter van SV Milsbeek heeft een brief verzonden aan de gemeente en 
ingesproken tijdens een commissievergadering.  

De voorzitter van SV Milsbeek uitte zijn zorgen over de levensvatbaarheid van sportverenigingen. 
In zijn ogen is het welhaast onmogelijk geworden om een positieve exploitatie te draaien als 
vereniging. Dit komt door de afname van ledenaantallen, sponsoring en opbrengsten uit de 
kantine. Daarnaast ziet de heer Houtepen een verminderde gebondenheid aan sportverenigingen 
dat zich uit in minder vrijwilligers. De privatisering van de verenigingen weegt verenigingen op 
een aantal gebieden ook zwaar; de OZB-belasting is hier een voorbeeld van. Al met al lopen de 
inkomsten terug en de kosten juist op. Een blik op de demografische ontwikkelingen in onze 
regio stemt de voorzitter ook niet positief. Hij vermoedt een doorontwikkeling van de geschetste 
problemen waar niet alleen SV Milsbeek, maar ook andere verenigingen mee kampen. De heer 
Houtepen riep daarom op deze ontwikkelingen mee te nemen in de toekomstvisie op het 
sportbeleid, want verenigingen zijn niet meer overeind te houden wanneer deze trend zich 
doorzet. Zijn vraag aan de commissie was: “Willen jullie dat?” 

Wij willen dit niet. Wij zien verenigingen als een groot goed vanwege de sociale contacten die er 
worden opgedaan en het belang van sporten voor lichaam en geest. Maar: hoe lossen we dit op en 
kunnen we dit wel oplossen? Het is van belang om inzichtelijk te krijgen met welke problemen 
verenigingen te maken hebben, welke financieringsstructuren we als gemeente hebben opgetuigd 
en welke ambitie we nu eigenlijk hebben als gemeente.  

De rekenkamer heeft een aanzet gegeven door de financiering van accommodaties onder de loep 
te nemen. Zij concludeerde dat de subsidies aan verenigingen grotendeels via de accommodaties 
verloopt en dat wij, als gemeente, geen flauw idee hebben hoe en waarom de geldstromen lopen 
zoals ze lopen en waarom de grootte van het bedrag. Het is historisch zo gegroeid en dat vinden 
we wel best, is de teneur.  

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek en de brief en inspraak van de voorzitter van de 
SV Milsbeek stelde de PvdA voor om het platform sport zo spoedig mogelijk plaats te laten 
vinden. Dit platform staat in het sportbeleid, maar heeft een vrijblijvend karakter. Wij begrepen 
dat eerder al niet, omdat dit instrument er is om periodiek beleid te toetsen en problemen aan de 
oppervlakte te brengen. Immers is bij ons bekend dat meerdere verenigingen zo hun problemen 
kennen. Helaas stonden wij alleen in ons voorstel. Wij beraden ons op vervolgstappen. 
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Rode ballonnenactie van 2010  

In de zomer van 2010 stond de PvdA Gennep met haar 
bakfiets en rode ballonnen in het centrum van Gennep. 
Dit ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen die 
in november 2010 zouden plaats vinden. Het resultaat 
daarvan kent u. De veelbesproken herindeling ging niet 
door. Voor deze campagne hadden wij een 
ballonnenactie voor kinderen gedaan. Het thema was 
Jong in Europa. Binnen niet al te lange tijd kregen wij 
zo’n stuk of 10 kaarten terug. Alle kinderen hebben toen 
van de PvdA Gennep een attentie ontvangen. Degene die 
het kaartje terug kreeg met het meest aantal gevaren 
kilometers werd beloond met een kaartje voor de bioscoop. Wat wil nu het geval: zes jaar na dato 
ballonnenactie viel er wederom een kaartje vanuit Duitsland in de brievenbus. Dit kaartje was 
gericht aan Stach Hoenselaar uit Gennep Zuid en wij hebben hem opgezocht. Bij het meedoen 
aan de actie was Stach toen 5 jaar oud. Hij is nu 11 jaar.  Qua kilometers had de ballon van Stach 
het meeste afgelegd. De fractie van de PvdA Gennep heeft er in 2010 zeer veel plezier aan beleefd. 
En nu weer. Voor ons is en blijft het thema Jong in Europa en ook in Jong in Gennep actueel. Wij 
hebben na rijp beraad in de fractie ook aan Stach een bioscoopbon cadeau gedaan. En omdat 
samen naar de bioscoop gaan veel leuker is heeft de PvdA Gennep ook aan Storm (broer van 
Stach) een bioscoopbon gegeven. Namens de PvdA Fractie voor jullie beiden veel plezier bij de 
film.  

 

Uitnodigingen 

De komende tijd staan er een aantal bezoeken op de planning. Donderdag 2 juni gaan we naar de 
Turkse gemeenschap in De Goede Herder om 19.30 uur en een week later op 9 juni brengen we 
een bezoek aan de Marokkaanse gemeenschap in de nieuwe moskee vanaf 18.30 uur. Wanneer u 
mee wil, laat dit even weten aan Theo.  

Als laatst nodigen wij u graag uit om zaterdag 25 juni mee te gaan naar de PvdA Limburg 
ledendag in het Gouvernement te Maastricht.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S-AzwPq1EPk
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Mocht u opmerkingen, tips of andere reacties hebben, kunt u e-mailen of bellen naar Luc 
Brouwers of Theo Kersten.  
 
Luc Brouwers:  
E-mailadres: l.brouwers@home.nl; telefoonnummer: 0485-516573.  
 
Theo Kersten:  
E-mailadres: thkersten@home.nl; telefoonnummer: 06-38701914 
 
U kunt ons ook volgen via https://gennep.pvda.nl of https://www.facebook.com/PvdAgennep  
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