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Inleiding

Met de keuze voor programmatisch werken en de transformatie van de 
Venlose begroting  in 2018 van 11 sectorale naar 6 integrale raadsprogramma’s 
is er ook gekozen voor een herijking van de programma-indicatoren. In deze 
begrotingsmonitor vindt u hiervan een overzicht.

Tegen de achtergrond van de in de raadsprogramma’s opgenomen doelstellingen 
geven zij u een actueel inzicht in de staat van de gemeente Venlo. Hoe gaat 
het met de stad en hoe gaat het met haar inwoners? Per raadsprogramma, per 
programmalijn en dus per doelstelling is kort weergegeven hoe het met de stad 
is gesteld en welke ontwikkelingen er zijn. Daarbij wordt ook beschreven of deze 
ontwikkelingen de gewenste richting uit gaan. 

Ieder hoofdstuk is gewijd aan een raadsprogramma en iedere paragraaf aan 
de bijbehorende programmalijn. Telkens is bij het raadsprogramma en de 
programmalijnen de doelstelling of de ambitie geformuleerd. Daarnaast zijn de 
bijbehorende indicatoren in grafieken opgenomen. Zo kunt u in één oogopslag zien 
of de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Bij de figuren staat tekens een korte 
beschrijving.

Organisatie

De begrotingsmonitor is een onderdeel van het planning- en 
controlinstrumentarium van de gemeente Venlo. De begrotingsmonitor is daarmee 
onderdeel van de planning- en controlcyclus en wordt ieder voorjaar gepubliceerd, 
zodat de gegevens tijdig beschikbaar zijn voor de jaarrekening. Omdat gegevens 
gedurende het hele jaar beschikbaar komen vindt er, in het kader van de 
begrotingsvoorbereiding, in juli een update van de monitor plaats. Deze update 
wordt gezamenlijk met de concept-begroting aan de gemeenteraad aangeboden.

Gebruikte bronnen

In de begrotingsmonitor wordt gebruikt gemaakt van een grote verscheidenheid 
aan (interne en externe) gegevensbronnen. De voornaamste gebruikte bronnen 
zijn: de Stadspeiling, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Veiligheidsmonitor, 
Leefbaarometer, Dienst Uitvoering onderwijs (DUO), Landelijk Informatiesysteem 
van Arbeidsplaatsen (LISA), Adviesbureau voor regionale en Europese impact 
(ERAC) en Locatus.

Indicatoren

In deze begrotingsmonitor treft u drie verschillende soorten indicatoren aan: 
outcome-, output- en omgevingsindicatoren. Om te kunnen meten of we onze in 
de raadsprogramma’s opgenomen doelstellingen bereiken hanteren we outcome-
indicatoren. Voorbeelden hiervan zijn de mate van maatschappelijke participatie of 
de waardering van de woonomgeving. Met de onze, in het beleid en in de begroting 
vastgelegde, aanpak proberen we om de waarde van de betreffende indicator 
steeds verder te verbeteren.
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Om te kunnen meten of de gemeente Venlo ook daadwerkelijk datgene doet wat 
met het bestuur is afgesproken hanteren we output-indicatoren. Voorbeelden 
hiervan zijn het aantal klachten of de hoeveelheid binnengehaalde Europese 
subsidies. Per outcome- en outputindicator is een ambitie of streefwaarde 
opgenomen. Deze ambitie of streefwaarde is eerder door het bestuur vastgesteld 
of ontleend aan het door het bestuur vastgestelde beleid.

Tot slot maken we gebruik van omgevingsindicatoren. Hiermee krijgen we een 
goed beeld van de specifieke Venlose context waarbinnen wij een bepaalde 
doelstelling proberen te realiseren. We hebben als organisatie zelf relatief weinig 
invloed op de waarde van deze indicator, maar deze indicator is wel heel belangrijk 
voor de mate waarin wij in Venlo een bepaalde doelstelling kunnen bereiken. 
Omgevingsindicatoren zijn bijvoorbeeld de groei van de (nationale en regionale) 
economie of de woonaantrekkelijkheid. 
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1 GEZOND EN ACTIEF VENLO
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Ambitie

Met het programma wordt gestreefd naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid 
en samenredzaamheid van onze inwoners met als hoofddoelstelling van het 
programma Gezond en actief:  Het bieden van passende ondersteuning aan 
inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht. 
Wij streven ernaar dat de verantwoordelijkheid voor passende ondersteuning voor 
onze inwoners door de gemeente wordt gedeeld met maatschappelijke partners. 
En waaraan eenieder bijdraagt vanuit zijn natuurlijke rol en verantwoordelijkheid. 

1.1 ONTPLOOIING

Doelstelling
 
Onze inwoners in staat stellen zich te ontwikkelen en te ontplooien, zodat zij 
naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Ontplooiing stopt niet na 
een schoolcarrière en is ook niet beperkt tot het vergaren van kennis. Ontplooien 
heeft betrekking op iedere vorm van ontwikkeling die onze inwoners doormaken 
gedurende het leven: een leven lang ontwikkelen. 
De huidige focus ligt bij een goede basis voor iedereen, zodat iedere inwoner op 
lange termijn kan profiteren van de doorgemaakte ontplooiing.

1.1.1 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS

Voortijdig schoolverlaters (VsVérs) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder 
startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-
diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het VsV-percentage staat voor het aantal 
VsV’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van 
het schooljaar ingeschreven staan. De afgelopen jaren neemt het aandeel VsV-ers 
toe. Ook landelijk zien we deze trend.  De ambitie is om het aandeel VsV’ers terug 
te brengen naar het landelijk gemiddelde.

 

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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1.1.2 MATE WAARIN INWONERS WERKEN AAN EIGEN ONTPLOOIING

Het aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een cursus of opleiding heeft gevolgd 
voor hobby, algemene ontwikkeling of arbeidsmarkt.  Sinds 2015 is dit aandeel 
gedaald. De ambitie is om dit cijfer niet verder te laten dalen en dus het niveau van 
2017 te behouden.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo

1.1.3 CULTUURPARTICIPATIE

Aandeel inwoners dat afgelopen 12 maanden minimaal 2x een bezoek gebracht 
heeft aan een culturele activiteit (theatervoorstelling, museum etc.). Sinds 2015 is 
het aandeel cultuurparticipatie onder Venlonaren toegenomen. De ambitie is om dit 
nog verder te laten stijgen naar 80% in 2022.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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1.2 GEZOND EN VITAAL

Doelstelling 

Met de programmalijn Gezond en vitaal wordt een bijdrage geleverd aan de 
kwaliteit van leven van onze inwoners. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen 
doen in de samenleving, ook indien er fysieke, emotionele en/of sociale uitdagingen 
in het leven spelen. 
We streven ernaar om inwoners in staat te stellen aan hun gezondheid en vitaliteit 
te werken.

1.2.1 DEELNAME GEORGANISEERDE SPORT

Aandeel inwoners tussen de 5 en 80 jaar dat lid is van een sportvereniging/
georganiseerde sport. Het aandeel leden van een sportvereniging of 
georganiseerde sport is in Venlo in 2018 20,6%. Dit is lager dan in 2017. De ambitie is 
om het aandeel leden te laten stijgen tot het Limburgs gemiddelde (21,9%).

Bron: NOC*NSF
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1.2.2 DE LEEFSTIJLSCORE

De leefstijlscore, die loopt van 0 tot 6, is een samengestelde indicator gebaseerd 
op zes gezondheidsfactoren: BMI, roken, overmatig drinken, groentenorm, 
fruitnorm, ontbijten. De score geeft aan in welke mate onze inwoners op deze 6 
gezondheidsfactoren ‘gezond’ scoren. De ambitie is dat onze inwoners gemiddeld 
een 5,0 scoren.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo

1.2.3 WAARDERING DIE INWONERS GEVEN AAN HUN GEZONDHEID

Waardering van inwoners voor hun ervaren gezondheid van vandaag op een schaal 
van 0 tot 100. De ambitie is een waarde van minimaal 80.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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1.2.4 BEWEEGNORM (NNGB)

Het percentage mensen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
= Ten minste vijf dagen per week minimaal 30 minuten matig intensieve 
lichaamsbeweging te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van wandelen, fietsen, 
tuinieren, sporten of beweging op het werk (vanaf 18 jaar). De ambitie is dat 
minimaal 64% van onze inwoners voldoet aan deze norm.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo

1.3 MEEDOEN

Doelstelling

Met de programmalijn Meedoen willen we bereiken dat iedereen naar vermogen 
meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet.

1.3.1 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 

Het aandeel mensen dat zich bevindt op de 1e trede van de participatieladder 
(sociaal geïsoleerd). Dit zijn mensen die minder dan 1x per week contact hebben 
met andere mensen buiten hun huishouden. De ambitie is om deze waarde te laten 
dalen naar maximaal 3%.

 

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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1.3.2 SCHAALSCORE SOCIALE COHESIE 

Schaalscore sociale cohesie  (die loopt van 0-10) is een samengestelde indicator en 
bevat de volgende aspecten : 1) de mate waarin mensen dingen ondernemen, zowel 
op individueel- als buurtniveau; 2) de mate van solidariteit tussen bewoners, zowel 
sociaal-emotionele steun als instrumenteel en informatieve steun; 3) de mate waarin 
bewoners zich betrokken voelen bij de mensen in de buurt. De ambitie is om deze 
waarde te laten stijgen naar minimaal 5,5.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo

1.3.3 VERSTREKTE BIJSTANDSUITKERINGEN

Aantal verstrekte uitkeringen op basis van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Als 
ambitie is het aantal in de begroting 2019-2022 bijstandsgerechtigden opgenomen 
per 31 december 2019. Op dit aantal zijn de in de programmabegroting opgenomen 
bijstandsmiddelen (BUIG) begroot.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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1.3.4 NETTO ARBEIDSPARTICIPATIE 

Het percentage werkzame beroepsbevolking van de totale beroepsbevolking. De 
totale beroepsbevolking is het aantal personen tussen de 15-75 jaar die betaald 
werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of - die geen betaald werk hebben, 
recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn 
(werkloze beroepsbevolking). De ambitie is bepaald op 66,5%.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

1.3.5 SOCIAAL MINIMUM 

Het aandeel huishoudens dat langer dan 4 jaar een inkomen onder 110% van 
het sociaal minimum heeft. Het sociaal minimum is het wettelijk vastgelegde 
bestaansminimum. Het sociaal minimum  is gelijk aan de hoogte van de 
bijstandsuitkering of de AOW. Het bedrag is afhankelijk van de leefsituatie 
(alleenstaand, alleenstaande ouder, samenwonend met partner) en leeftijd. 
Voor huishoudens met minderjarige kinderen wordt het bedrag aangevuld met 
kinderbijslag en kindgebonden budget. Ook bestaat er vaak recht op huurtoeslag 
en zorgtoeslag. Daarnaast kent de gemeente Venlo lokaal minimabeleid waarop 
deze huishoudens een beroep kunnen doen. De ambitie is om dit cijfer te laten 
dalen naar 7% van het aantal Venlose huishoudens.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)/regionaal Inkomens Onderzoek (RIO)
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1.3.6 KINDEREN IN ARMOEDE

Het aandeel huishoudens met kinderen met een inkomen onder 110% van het sociaal 
minimum.
Het streven is om deze waarde te laten dalen naar het Nederlandse gemiddelde, 2,2.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)/regionaal Inkomens Onderzoek (RIO)

1.4 ZELFREDZAAMHEID

Doelstelling

Met de programmalijn zelfredzaamheid willen we dat de ondersteuning geboden 
wordt die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven

1.4.1 ZELFREDZAAMHEIDSCHAAL

Het percentage inwoners dat (al dan niet met hulp) zelfredzaam is op het gebied 
van mobiliteit, huishouden, financiën, wonen, zelfzorg en meedoen. Het aandeel 
zelfredzame inwoners zou de komende jaren moeten stijgen naar 92%.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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2 LEEFBAAR VENLO
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Ambitie
Betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
realiseren.

2.0.1 SALDO GEVESTIGDE EN VERTROKKEN PERSONEN

Totaal van gevestigde personen in Venlo min het aantal vertrokken personen 
uit Venlo. Het gaat hier zowel om immigratie en emigratie als binnenlandse 
verhuizingen. Na een lange reeks van jaren waarin er sprake was van een 
vertrekoverschot is dit saldo de afgelopen jaren positief. Het streven is om dit saldo 
positief te houden.

Bron: CBS open data /CBS Statline

2.0.2 SOCIALE COHESIE IN DE WIJK 

Schaalscore (0-10) op basis van 1) de mensen in deze buurt gaan op een prettige 
manier met elkaar om; 2) ik heb veel contact met andere buurtbewoners; 3) ik woon 
in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is; 4) ik voel me thuis bij de mensen 
die in deze buurt wonen; 5) ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in 
deze buurt; 6) de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. Deze outcome-
indicator heeft een streefwaarde van 6,5.

Bron: Veiligheidsmonitor CBS/I&O Research
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2.0.3 WOONAANTREKKELIJKHEID

Woonaantrekkelijkheid is een samengestelde indicator van bereikbaarheid, cultureel 
aanbod, veiligheid, percentage koopwoningen, nabijheid van natuurgebied, culinair 
aanbod, aanwezigheid universiteit, percentage vooroorlogse woningen. Van al deze 
aspecten worden de 50 grootste steden ingedeeld. Venlo staat op de 47e plaats. 
Het streven is om Venlo naar de 44e plaats te laten stijgen.

Bron: Atlas voor gemeenten

2.1 DIENSTVERLENING

Doelstelling

Op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en 
producten.

2.1.1 TEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING

waardering van de gemeentelijke dienstverlening op schaalscore 0-10 aan de 
hand van 4 stellingen: 1) ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk; 2) de 
ontvangen en/of beschikbare informatie was juist en volledig; 3) de tijd die de 
afhandeling in beslag nam was acceptabel; 4) ik werd voldoende op de hoogte 
gesteld of gehouden van het verloop van de afhandeling. 

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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2.1.2 AANTAL BINNENGEKOMEN KLACHTEN OVER DE GEMEENTE 

Het aantal binnengekomen klachten dat door team juridische zaken wordt 
behandeld. Het zijn klachten dit betrekking hebben op het gedrag van 
medewerkers, zoals het verstrekken van onjuiste informatie, onheuse bejegening of 
incorrecte afhandeling. In eerste instantie wordt geprobeerd om klachten informeel 
af te handelen. In de overgrote meerderheid lukt dat, in een klein aantal gevallen per 
jaar lukt dat niet en wordt een klacht formeel gemaakt. De ambitie is om het aantal 
klachten niet (verder) te laten stijgen en daarmee is de streefwaarde bepaald op 
het aantal binnengekomen klachten in 2018.

 
Bron: gemeente Venlo

2.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Doelstelling

Burgers, bezoekers en bedrijven zijn en voelen zich veilig in Venlo. 

2.2.1 WAARDERING VEILIGHEID WOONOMGEVING

Het gemiddelde rapportcijfer voor veiligheid woonomgeving in Venlo is in 2016 een 
6,9. Dit geldt niet voor alle wijken van Venlo. In drie wijken in Venlo is de score lager 
dan 6,5. Het doel is om de gemiddelde veiligheid te verhogen naar een 7,2 en dat in 
alle wijken de score minimaal een 6,5 is.

Bron: Veiligheidsmonitor CBS/I&O Research
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2.2.2 CRIMINALITEITSINDEX
 
De criminaliteitsindex is een maat voor sociale veiligheid in de buurt. Het 
uitgangspunt is de situatie in 2012. De waarde van 2012 is gesteld op 100. Hoe lager 
het cijfer in de jaren daarna, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. Het 
streven is om het criminaliteitsindexcijfer te stabiliseren.

Bron: Veiligheidsmonitor CBS

2.3 WONEN

Doelstelling

Een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod realiseren. 

2.3.1 GEMIDDELDE RAPPORTCIJFER WOONSTAD 

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven aan Venlo als woonstad. In 2015 
gaven de inwoners van Venlo gemiddeld een 7,1. In 2017 is dit cijfer nagenoeg gelijk 
gebleven. Het streven is om dit cijfer de komende jaren zo te houden. 

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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2.3.2 DE WAARDERING VAN WOONOMGEVING 

De score op woonomgeving wordt gemeten door Telos en wordt uitgedrukt in 
een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Deze score is gebaseerd op de 
volgende indicatoren: tevredenheid woning, tevredenheid winkels, tevredenheid 
woonomgeving, leegstand woningen, nieuwbouw woningen, migratiesaldo, afstand 
dagelijkse voorzieningen. Venlo scoorde in 2016: 44. De volgende meting wordt 
gedaan in 2020. De ambitie is dan om 47 te scoren.
 

Bron: Telos

2.4 OMGEVING

Doelstelling

Een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving realiseren. 

2.4.1 VENLO IS EEN GROENE EN SCHONE GEMEENTE

Het aandeel inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling Venlo is een schone 
en groene gemeente.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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2.4.2 WAARDERING VAN NATUUR EN LANDSCHAP 

De score op natuur en landschap wordt gemeten door Telos en uitgedrukt in een 
score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Schaalscore 0-100 op basis van 1) bos 
en natuurlijk terrein; 2) afstand openbaar groen; 3) afstand recreatief binnenwater; 
4) rode lijst soorten; 5) soortenrijkdom. De ambitie is om deze waardering minimaal 
te behouden op het huidige niveau (2016).

Bron: Telos

2.5 BEREIKBAARHEID

Doelstelling

Een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving realiseren.  

2.5.1 GEMIDDELD RAPPORTCIJFER VERKEERSVEILIGHEID

Het gemiddeld rapportcijfer dat mensen in Venlo geven voor de verkeersveiligheid 
van hun buurt.  Het gemiddelde cijfer voor verkeersveiligheid in Venlo is een 6,2. 
Dit cijfer is stabiel over de tijd. De ambitie is om dit de komende jaren ook zo te 
houden.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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2.5.2 WAARDERING VAN PARKEREN IN DE WIJK 

Het gemiddeld rapportcijfer dat mensen geven voor het aantal 
parkeervoorzieningen in de buurt. Gemiddeld geven de inwoners van Venlo een 
7,1 voor de parkeervoorzieningen in de buurt. Het streven is om dit rapportcijfer te 
laten stijgen naar een 7,2 de komende jaren.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo

2.5.3 ERNSTIGE SLACHTOFFERS IN HET VERKEER

Het gemiddeld aantal ernstige slachtoffers in het verkeer in de afgelopen 3 jaar per 
1000 inwoners.
Ernstig ongeval is gedefinieerd als ten minste een letsel met een AIS-waarde van 
2 of hoger. De afgelopen jaren is er een lichte stijging te zien in het aantal ernstige 
slachtoffers. Het streven is om dit zo laag mogelijk te houden, het liefst op 0.

Bron: Bestanden geRegistreerde Ongevallen (BRON/SWOV)
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3 GRENZELOOS VENLO
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Ambitie

De ambitie is om Venlo te ontwikkelen tot het centrum van de Euregio. Optimaal te 
profiteren van de ligging op de grens; en stad en regio te positioneren bij hogere 
overheden en (grensoverschrijdende) regio’s. Dit programma dient geen eigen 
inhoudelijke doelstellingen maar bestaat uit randvoorwaardelijke activiteiten voor 
andere programma’s.

3.1 DUITSLANDAGENDA

Doelstelling

Aanjagen Duitsland aangelegenheden door bevordering van bewustwording van de 
unieke ligging en de bijzondere kwaliteiten van de gemeente, daartoe onder andere 
ontwikkelen tot een adequate gesprekspartner en de brug van en naar Duitsland.

3.1.1 DUITS IN HET VAKKENPAKKET

Het percentage vmbo, havo en vwo eindexamen leerlingen dat Duits in het 
vakkenpakket heeft. Het aandeel met Duits in het vakkenpakket is het hoogst onder 
VWO leerlingen (73%) en het laagst op de HAVO (54%). Het doel is om dit aandeel 
de komende jaren in ieder geval gelijk te houden. 

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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3.1.2 INTERREG NL-DUI PROJECTEN 

Aantal INTERREG projecten NL-DUI waar de gemeente Venlo als entiteit bij 
betrokken is (lead – of projectpartner)

Bron: Adviesbureau voor regionale en Europese impact (ERAC)

3.1.3 BEZOEK AAN DUITSLAND 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden het volgende in Duitsland 
ondernomen? 1) werken in Duitsland of werkbezoek; 2) familie, vrienden of 
kennissen bezocht; 3) boodschappen gedaan of getankt; 4) horeca bezocht; 5) 
museum, theater sportwedstrijd of evenement bezocht; 6) gefietst of gewandeld.

Nieuwe indicator in stadspeiling 2019, beschikbaar jan. 2020.

Bron: Stadspeiling gemeente Venlo
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3.2 PUBLIC AFFAIRS

Doelstelling
Externe netwerken beter benutten: provincie, Rijk Europa, NRW en andere regio’s in 
binnen- en buitenland.

3.2.1 EUROPESE SUBSIDIES 
a) Het totaal bedrag dat de gemeente Venlo als entiteit aan Europese subsidies 
binnenhaalt (lead partner of projectpartner).
b) Het totale aantal binnengehaalde Europese subsidies (leadpartner of 
projectpartner).

Bron: Adviesbureau voor regionale en Europese impact (ERAC)

3.2.2 AANTAL BESTUURSPOSITIES IN NETWERKEN 

Aantal bestuursposities in relevante landelijke en Europese netwerken. Het 
aantal bestuursposities is niet limitatief en staat zowel uit generieke netwerken, 
specifieke netwerken en Europese netwerken. Op dit moment bekleedt Venlo twee 
bestuursposities in relevante net werken. De komende jaren willen we dit aantal 
verdubbelen. Actieve deelname aan deze bestuurlijke netwerken is noodzakelijk 
voor zowel een goede (inter-) nationale belangenbehartiging als een goede 
informatiepositie.

Bron: Gemeente Venlo
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3.3 REGIONALE SAMENWERKING

Doelstelling

Intensievere en betere ambtelijke en bestuurlijke samenwerking.

Geen indicatoren.
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4 Welvarend Venlo4 WELVAREND VENLO
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Ambitie

De  Doelstelling van dit programma is van Venlo een stad te maken in een regio 
met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de 
cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied 
van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende 
werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht.

4.1 KENNISINFRA EN ARBEIDSMARKT

Doelstelling

Het Brightlands concept  wordt versterkt met een belangrijke rol voor UM, HAS, 
Fontys en MBO zodat de regionale arbeidsmarkt optimaal gaat functioneren.

4.1.1 Aantal banen

Het totaal aantal banen in Venlo. Een baan is overeenkomst waarbij een persoon 
tegen een financiële vergoeding arbeid verricht voor een bedrijf of instelling. Dit kan 
als werknemer of als zelfstandige. 

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)
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4.1.2 AANTAL BEËINDIGDE BIJSTANDSUITKERINGEN VANWEGE    
 WERKAANVAARDING

Het aandeel beëindigde bijstandsuitkeringen vanwege arbeidsaanvaarding van het 
totaal aantal beëindigde bijstandsuitkeringen. De kosten voor bijstandsuitkeringen 
worden betaald uit de gemeentebegroting. De ambitie is om het huidige niveau 
vast te houden.

Bron: Suite, gemeente Venlo

4.1.3 AANTAL VERSTREKTE WW-UITKERINGEN
Aantal lopende WW-uitkeringen. In onderstaande figuur staat het aantal van januari 
van dat jaar. De kosten voor WW-uitkeringen worden betaald door het UWV. Deze 
cijfers worden maandelijks gepubliceerd.

 

Bron: Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt/UWV
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4.1.4 AANTAL STUDENTEN
Het aantal studenten in Venlo op MBO/HBO/WO. De doelstelling is om het aantal 
studenten in het hoger onderwijs (HBO/WO) te laten stijgen met 1% per jaar.

Bron: onderwijsinstellingen Venlo (Fontys, HAS, UM, Gilde)

4.2 ECONOMIE

Doelstelling
In de regio wordt samengewerkt aan de duurzame en innovatieve  versterking van 
de economie vanuit het centrale thema Circulair & Beyond.

4.2.1 AANTAL VESTIGINGEN

Een vestiging is een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige 
beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of 
andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een 
economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 
1 werkzaam persoon. Om dit een omgevingsindicator is, is er geen streefwaarde 
vastgelegd.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)
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4.2.2 CO-FINANCIERING REGIONALE INNOVATIEPROJECTEN 

Omvang co-financiering regionale innovatieprojecten ten opzichte van totale 
investering in innovatieprojecten. De Regio Venlo verleend innovatiesubsidies in 
het kader van BING (Bright Innovation Netwerk Greenport Venlo). Deze indicator 
geeft de verhouding weer tussen de verleende innovatiesubsidies en de totale 
investeringsomvang van de projecten. Dus als de regio 100.000 subsidie verleend 
aan een project dat een omvang heeft van 1.000.000, is er sprake van 10%. 

 

Bron: Regio Venlo

4.3 MOBILITEIT

Doelstelling

Om Venlo regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk te houden,  wordt 
samengewerkt met  onze strategische partners aan veilige, duurzame, toegankelijke  
en innovatieve mobiliteit en multimodale bereikbaarheid. 

4.3.1 TOEGANG TOT BUSHALTE EN/OF TREINSTATION

Het aandeel inwoners dat toegang heeft tot bushalte en/of treinstation.
Met deze indicator wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de inwoners toegang 
heeft tot het OV (bus en/of trein) binnen acceptabele afstand (bushalte is 500 
meter, treinstation = 2 km, intercity station = 3 km afstanden zijn hemelsbreed). 
Deze indicator is nog verder in ontwikkeling bij CROW/PBL. 

Bron: CROW Dashboards deur tot deur
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4.3.2 GOEDERENVERVOER IN NOORD-LIMBURG

Aandeel tonnen over de weg. Het totaal volume aan goederenvervoer in Noord-
Limburg. De doelstelling is het aandeel goederen over de weg te laten dalen, ten 
gunste van spoor en water.

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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5 Centrumstad

5 CENTRUMSTAD VENLO
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Ambitie

De ambitie is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart 
te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende 
middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers 
en bezoekers, nu en in de toekomst. 

Programmaindicator: Score leefbaarometer
De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe 
die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De score van de wijk wordt 
weergegeven in 9 categorieën van zeer onvoldoende (1) tot uitstekend (9).  Venlo-
Centrum scoort op deze schaal een ruim voldoende (6). De ambitie is om dit naar 
een goed (7) te brengen.

Bron: Leefbaarometer, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.1 DE BASIS STERK HOUDEN

Doelstelling 

Venlo biedt de stad en regio het stedelijk centrum voor burger, ondernemer en 
bezoeker een basisaanbod van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het 
gebied van stedelijk wonen, werken en leven.

5.1.1 VOORZIENINGEN NIVEAU VENLO-CENTRUM 

Score op de uitspraak: ‘De Venlose binnenstad is voor mij een echte stad waar ik de 
voorzieningen vind (winkels, horeca, podia, musea, etc.) die ik in een stad tenminste 
verwacht.’

Nog geen gegevens beschikbaar, nieuw in stadspeiling 2019.

Bron: Stadspeiling, gemeente Venlo
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5.1.2 AANTAL BEZOEKERS CULTURELE INSTELLINGEN

Het aantal bezoekers culturele instellingen (Maaspoort, Grenswerk, LM, 
MVBVD, Bibliotheek). De doelstelling is een lichte stijging. Realisatie van de 
doelstelling is mede afhankelijk van de inhoud van de programmering van de 
afzonderlijke instellingen. Een goed voorbeeld is het enorme succes van de 
overzichtstentoonstelling in 2019 van Evert Thielen.

Bron: Jaarrapport culturele instellingen

5.1.3 AANTAL BEZOEKERS BINNENSTAD
Het aantal passanten in de binnenstad. Het gaat hier niet om unieke bezoekers, 
maar om passanten tellingen.
 

Bron: Locatus
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5.1.4 LEEGSTAANDE DETAILHANDEL 

Het betreft het postcodegebied van het stedelijk centrum. Dit wordt gemeten in 
m2. We presenteren het aandeel leegstand.

Bron: Locatus

5.1.5 AANTAL MELDINGEN/KLACHTEN I.R.T. OPENBARE RUIMTE EN    
 VEILIGHEID  BINNENSTAD

Het aantal MOR- en MVH-meldingen. (MOR: meldingen openbare ruimte. MVH: 
Meldingen veiligheid en handhaving)

 

Bron: CRM, gemeente Venlo
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5.2 VERDIEPEN EN ONDERSCHEIDEN

Doelstelling 

Venlo bouwt aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken 
en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons 
verzwakt.

5.2.1 ONDERSCHEIDEND VENLO-CENTRUM

Score op de uitspraak: ‘De Venlose binnenstad verrast mij regelmatig op positieve 
wijze.’

Nog geen gegevens beschikbaar, nieuw in stadspeiling 2019.

Bron: Stadspeiling, gemeente Venlo

5.2.2 WAARDERING KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

Gemiddeld rapportcijfer dat inwoners geven voor de kwaliteit van de parken, 
pleinen en maasoevers.

Nog geen gegevens beschikbaar, nieuw in stadspeiling 2019.

Bron: Stadspeiling, gemeente Venlo

5.2.3 AANTAL OVERNACHTINGEN IN HOTELS EN B&B 
 

Bron: Gemeente Venlo, toeristenbelasting

 



40 | Meetbaar Venlo

5.3 VERBREDEN EN ROBUUST MAKEN

Doelstelling 

Venlo zet in op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum in de regio 
en daarbuiten om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken naar bewoners, 
ondernemers en bezoekers.

5.3.1 DIVERSITEIT VENLO-CENTRUM

Score op de uitspraak: ‘De binnenstad van Venlo is een plek om op een andere 
manier te wonen, werken en leven in vergelijking met omliggende wijken en 
dorpen’.

Nog geen gegevens beschikbaar, nieuw in stadspeiling 2019.

Bron: Stadspeiling, gemeente Venlo

5.3.2 GEMIDDELDE WOZ-WAARDE
 

Bron: Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
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6 Circulair en duurzaam Venlo

6 CIRCULAIRE EN DUURZAME
 HOOFDSTAD
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Voor het dit programma zijn nog geen indicatoren beschikbaar. 
In kader van de City Deal Circulaire Stad, waar ook de gemeente Venlo aan 
deel heeft genomen, is in 2016 een werkgroep indicatoren aan de slag gegaan. 
Deze werkgroep concludeerde eind 2018 dat er op verschillende plekken nog 
volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren ten behoeve van een 
monitoring systeem. Om die reden heeft de werkgroep ervoor gekozen om niet 
zelf indicatoren te ontwikkelen, maar samen te brengen wat er al op verschillende 
niveaus wordt ontwikkeld . Voor de meeste indicatoren is nog niet vastgesteld 
of en zo ja, hoe en door wie zij gemonitord kunnen en zullen worden. Op een 
aantal duurzaamheidsthema’s, bijvoorbeeld de energietransitie, is inmiddels op 
landelijk niveau een set indicatoren beschikbaar. Deze indicatoren zijn afkomstig uit 
diverse bronnen en zijn openbaar en gebundeld beschikbaar gesteld via meerdere 
kanalen, zoals ‘Waarstaatjegemeente.nl ’ ‘Klimaatmonitor’, Lokale energie etalage’ 
en ‘Nationale Energie Atlas’. Deze relatief nieuwe monitors zijn deels nog onder 
constructie. Het is wenselijk dat wij als gemeente Venlo bij het monitoren gebruik 
maakt van standaard indicatoren die ook elders worden gebruikt en waarvan met 
grote mate van zekerheid verondersteld mag worden dat deze consequent en 
consistent worden gemonitord op (minimaal) nationaal niveau. Verondersteld
wordt dat in 2019/2020 meer duidelijkheid komt over nationale indicatoren op 
gemeentelijk niveau en het nationale monitoringssysteem. Voorgesteld wordt om 
in het uitvoeringplan van 2020 een definitieve set van indicatoren op te nemen en 
monitoringsysteem op te nemen.
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BIJLAGE 1: BESLUIT 
BEGROTING EN 

VERANTWOORDING 
(BBV INDICATOREN)
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I.1 VEILIGHEID

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 inwoners van 12-18 jaar.
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 
12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of 
leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 
krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op 
deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat 
zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Bron: Halt

Misdrijven 

Aantal misdrijven per 1.00 inwoners. Voor gemeenten met 100.000 – 300.000 
inwoners zijn de scores in 2018: winkeldiefstallen: 4,3, geweldsmisdrijven: 5,8, 
diefstallen uit woning: 2,9 en vernieling: 6,4.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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I.2 ECONOMIE

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en 
woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een 
waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Weergegeven met een 
percentage.

 

Bron: CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

Vestigingen (van bedrijven)

Per 1.000 inwoners 15-65 jaar.
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)
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I.1 ONDERWIJS 

Absoluut verzuim

Per 1.000 leerlingen
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of 
kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De 
periodeaanduiding “2018” staat voor schooljaar “2017/2018”.

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/Ingrado

Relatief verzuim

Per 1.000 leerlingen
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat 
ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook 
veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding 
“2018” staat voor schooljaar “2017/2018”.

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/Ingrado
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Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil 
zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding “2018” 
staat voor schooljaar “2017/2018”.

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/Ingrado

I.2 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. 
Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Bron: Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (Limburg-Noord) (GGD)
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I.3 SOCIAAL DOMEIN

Banen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-65 jaar.
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, 
parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is 
verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
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Achterstand onder jeugd

% Kinderen in armoede
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering 
moet rondkomen. 

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Werkloze jongeren

% Jeugdwerkloosheid

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
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Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de 
(potentiële) beroepsbevolking.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder.
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) 
aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de 
uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 
jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren 
tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in 
de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij 
psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking 
van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment 
in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben 
gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat 
gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt 
bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt 
dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen 
wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten 
opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van 
begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag 
met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. 
Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het 
misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met 
een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast 
op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat 
gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat 
hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door 
kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van 
de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De 
begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een 
maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het 
kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde 
gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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I.4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg. per inwoner.

Bron: CBS Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit

Percentage hernieuwbare elektriciteit.

Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor
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I.5 VHROSV (VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, STEDELIJKE  
 VERNIEUWING)

Gemiddelde WOZ-waarde (x€ 1.000)

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het aantal nieuwbouwwoningen

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Bron: ABF Research
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Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding 
tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuisouden 
betaalt aan woonlasten.

Bron: COELO
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Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden 
betaalt aan woonlasten.

Bron: COELO
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BIJLAGE 2: PER 
INDICATOR DE SOORT 

INDICATOR
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Zoals in de inleiding benoemd, wordt er in de begroting gebruikt gemaakt van 
drie soorten indicatoren. Hieronder zie je per indicator beschreven wat voor soort 
indicator het betreft.

Nr. programma (lijn) Indicatornaam Soort 
indicator

1.1.1 1.1 Ontplooiing Vroegtijdig schoolverlaters Outcome
1.1.2 1.1 Ontplooiing De mate waarin inwoners het afgelopen jaar hebben gewerkt 

aan de eigen ontplooiing
Outcome

1.1.3 1.1 Ontplooiing Cultuurparticipatie, aandeel inwoners dat afgelopen 12 
maanden minimaal 2x een bezoek gebracht heeft aan een 

culturele activiteit

Outcome

1.2.1 1.2 Gezond en Vitaal Deelname georganiseerde sport Outcome
1.2.2 1.2 Gezond en Vitaal De leefstijlscore Outcome
1.2.3 1.2 Gezond en Vitaal Waardering die inwoners geven aan hun gezondheid Outcome
1.2.4 1.2 Gezond en Vitaal Beweegnorm (NNGB) Outcome
1.3.1 1.3 Meedoen Maatschappelijke participatie Outcome
1.3.2 1.3 Meedoen Schaalscore sociale cohesie Outcome
1.3.3 1.3 Meedoen Het aantal verstrekte bijstandsuitkeringen Output
1.3.4 1.3 Meedoen Netto arbeidsparticipatie Outcome
1.3.5 1.3 Meedoen Sociaal minimum Outcome
1.3.6 1.3 Meedoen Kinderen in huishoudens met een inkomen onder 110% van het 

sociaal minimum binnen de gemeente Venlo
Outcome

1.4.1 1.4 Zelfredzaamheid Zelfredzaamheidschaal Outcome
2.0.1 2. Leefbaar Venlo Verhouding gevestigde en vertrokken personen Outcome
2.0.2 2. Leefbaar Venlo Sociale cohesie in de wijk Outcome
2.0.3 2. Leefbaar Venlo Woonaantrekkelijkheid Omgeving
2.1.1 2.1 Dienstverlening Tevredenheid over dienstverlening Outcome
2.1.2 2.1 Dienstverlening Aantal binnengekomen klachten over de gemeente Outcome
2.2.1 2.2 Openbare orde en 

veiligheid
Het rapportcijfer dat inwoners geven aan de veiligheid in de 

eigen woonomgeving 
Outcome

2.2.2 2.2 Openbare orde en 
veiligheid

Criminaliteitsindex Outcome

2.3.1 2.3 Wonen Het rapportcijfer dat inwoners geven aan Venlo als woonstad  Outcome
2.3.2 2.3 Wonen De waardering van de woonomgeving Outcome
2.4.1 2.4 Omgeving % inwoners dat Venlo een groene en schone gemeente vindt Outcome
2.4.2 2.4 Omgeving Waardering van natuur en landschap in Venlo Outcome
2.5.1 2.5 Bereikbaarheid Rapportcijfer dat inwoners geven aan de verkeersveiligheid in 

de wijk
Outcome

2.5.2 2.5 Bereikbaarheid Waardering van parkeren in de wijk Outcome
2.5.3 2.5 Bereikbaarheid Gemiddelde aantal ernstigste slachtoffers in het verkeer in de 

afgelopen 3 jaar per 1000 inwoners
Omgeving

3.1.1 3.1 Duitslandagenda % havo, vwo en vmbo eindexamen leerlingen met Duits in het 
vakkenpakket

Outcome

3.1.2 3.1 Duitslandagenda INTERREG NL-DUI projecten Output
3.1.3 3.1 Duitslandagenda Bezoek aan Duitsland Outcome
3.2.1 3.2 Public Affairs Europese subsidies Output
3.2.2 3.2 Public Affairs Aantal bestuursposities in relevante landelijke en Europse/

internationale netwerken
Output

4.1.1 4.1 Kennisinfra en ar-
beidsmarkt

Totaal aantal banen Omgeving

4.1.2 4.1 Kennisinfra en ar-
beidsmarkt

Het aantal beëindigde bijstandsuitkeringen vanwege 
werkaanvaarding

Outcome

4.1.3 4.1 Kennisinfra en ar-
beidsmarkt

Het aantal verstrekte WW uitkeringen Outcome

4.1.4 4.1 Kennisinfra en ar-
beidsmarkt

Aantal studenten Outcome

4.2.1 4.2 Economie Aantal vestigingen Omgeving
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4.2.2 4.2 Economie Omvang co-financiering regionale innovatieprojecten ten 
opzichte van totale investering in innovatieprojecten Output

4.3.1 4.3 Mobiliteit % Inwoners met toegang tot bushalte en/of treinstation Outcome
4.3.2 4.3 Mobiliteit Goederenvervoer in Noord-Limburg: Aandeel tonnen over de 

weg Outcome

5.0.1 5. Centrumstad Leefbaarometer Outcome
5.1.1

5.1 De basis sterk 
houden

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak: ‘De 
Venlose binnenstad is voor mij een echte stad waar ik de 

voorzieningen vind (winkels, horeca, podia, musea, etc.) Die ik 
in een stad tenminste verwacht.’

Outcome  

5.1.2 5.1 De basis sterk 
houden

Aantal bezoekers culturele instellingen (Maaspoort, 
Grenswerk, LM, MVBVD, Bibliotheek) Outcome

5.1.3 5.1 De basis sterk 
houden Aantal unieke bezoekers binnenstad Output

5.1.4 5.1 De basis sterk 
houden Leegstaande detailhandel Outcome

5.1.5 5.1 De basis sterk 
houden

Aantal meldingen/klachten i.r.t. Openbare ruimte en veiligheid 
(uitgesplitst) Output

5.2.1 5.2 Verdiepen en 
onderscheiden

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak: De 
Venlose binnenstad verrast mij regelmatig op positieve wijze.” Outcome  

5.2.2 5.2 Verdiepen en 
onderscheiden Waardering kwaliteit openbare ruimte Outcome

5.2.3 5.2 Verdiepen en 
onderscheiden Aantal toeristische overnachtingen Outcome

5.3.1
5.3 Verbreden en 
robuust maken

In hoeverre ben u het eens met de volgende uitspraak: De 
binnenstad van Venlo is een plek om op een andere manier te 
wonen, werken en leven in vergelijking met omliggende wijken 

en dorpen.

Outcome

5.3.2 5.3 Verbreden en 
robuust maken Gemiddelde WOZ-waarde Omgeving

5.3.3 5.3 verbreden en 
robuust maken Ontwikkeling omzet detailhandel, horeca en dienstverlening Outcome
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