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Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega 
raadsleden, geïnteresseerden, 
 
In de programmabegroting 2019 (inclusief meerjarenbegroting 2020-2022) benoemt het 
College 3 rode draden. Duurzaamheid, inclusieve samenleving, veiligheid. En, zo schrijft 
het College, daar wil men samen en transparant aan werken. Van die laatste twee 
voornemens heeft Samenwerking Venray sinds het aantreden van dit College van 
Burgemeester en Wethouders nog weinig gemerkt. Sterker nog, Samenwerking Venray is 
van mening dat het College van Burgemeester en Wethouders qua transparantie en 
samenwerking een behoorlijke valse start heeft gemaakt. Wij verwijzen naar: 
- de discussie rondom de huisvestingslocatie voor buitenlandse werknemers op De Hulst. 
Transparantie en het samenwerken met de gemeenteraad ontbrak volledig. Een noodrem 
(een beroep op artikel 17 lid 2 van de gemeentewet) was nodig om als raad, of in ieder 
geval als fractie, überhaupt iets over dit voornemen te mogen zeggen.  
- dat het de afgelopen weken al meermaals is voorgekomen dat eenvoudige (technische) 
vragen die door onze fractie gesteld worden niet binnen de afgesproken termijn worden 
beantwoord. Zelfs de transparantie en de samenwerking ontbreekt om ons proactief te 
informeren over het niet halen van die termijn. We willen nog niet geloven dat het zo is, 
maar je zou bijna gaan denken dat het College helemaal geen behoefte heeft aan 
transparantie en het samenwerken.  
 
Als politieke partij en als fractie streven wij naar een goede samenwerking met het College 
van Burgemeester en Wethouders. Dat zullen wij blijven doen, maar we zullen ook blijven 
zeggen wat wij vinden! 
 
Arbeidsmigranten zijn onlosmakelijk verbonden met onze economie. We kunnen ook niet 
meer zonder. Investeren in deze groep moet! Samenwerking Venray gelooft niet in 
grootschalige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten en zeker niet op die plaatsen 
waar men normaal gesproken ook geen inwoners zou huisvesten of waar er (grote) 
weerstand vanuit de omgeving bestaat. Het College van Burgemeester en Wethouders wil 
minimaal 2 grote opvanglocaties realiseren. Daarbij stelt men geen eisen aan het leef- en 
woonklimaat. En daarmee geeft men een vrijbrief voor alle huidige huisvestingslocaties 
die hier niet aan voldoen. Het is wachten op het eerste ernstige ongeval.  
Samenwerking Venray wil dat er extra aandacht uitgaat naar handhaving van huisvesting van 
short stay verblijven voor arbeidsmigranten. Er wordt nu gehandhaafd op de minimale 
brandveiligheid. Er dient echter ook, naar de mening van Samenwerking Venray, 
gehandhaafd te worden op de minimale inrichtingseisen en op registratie en afdracht van 
toeristenbelasting. Als een huisvesting niet voldoet of als een bewoning niet geregistreerd is, 
dient er een boete opgelegd te worden. Vervolgens dient een handhavingstermijn gesteld te 
worden voor de aanpassing van de huisvesting conform de geldende regels.  
 
Verduurzaming woningen en bedrijven moeten de burgers en ondernemers, als het aan het 
College van Burgemeester en Wethouders ligt, vooral zelf doen. Het enige wat in de 
begroting aangegeven staat, is “aanjagen van duurzame en levensbestendige woningen en 
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onder de aandacht brengen van stimuleringsregelingen van anderen. Samenwerking Venray 
wil dat burgers en bedrijven beloond worden voor verduurzaming. 
 
Samenwerking Venray voelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de vastgelegde 
energiedoelstellingen ook halen. Voor ons is stimuleren de rode draad. Naar onze 
overtuiging levert een stimulering meer op dan “verboden” of “verplichtingen” opleggen.  
Echte duurzaamheid bereik je door het verlagen van het energieverbruik. Voor de overheid 
ligt daar een informatieve rol richting burgers, bedrijven, instellingen en verbonden partijen. 
Onderzoek de mogelijkheden om acties op te zetten en stimuleer collectieve projecten.  
- Stimuleer energieneutrale renovatie en nieuwbouw door bijvoorbeeld legesverlaging, geef  
  voorlichting en stimuleer best practice.  
- Betere klimaatsturing in woningen en bedrijven,  
- Stimuleer duurzame opwekking van energie. Verlaag leges als een locatie aantoonbaar    
  geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen.  
- Zet duurzame energieontwikkelingen in op de juiste plek. Zo zijn grote windmolens in  
  Venray niet duurzaam. Als gemeente mag je best investeren in windmolens op wel   
  geschikte/duurzame locaties. Windmolens dus via CO2-compensatie regelen.  
- Wel geschikte systemen voor Venray promoten: PV-systemen, warmtepompen in  
  combinatie met geothermie, energieomwisseling, biogas.  
- Probeer een waterstofcentrale binnen de gemeentegrens te halen waarmee we de 
  overtollige elektriciteit die overdag wordt geproduceerd kunnen opslaan. Dit is de 
  opslagmethode van de toekomst. En alleen dit voorkomt dat er fossiele brandstof nodig is 
  voor verwarming en elektriciteitsopwekking in de nacht. 
 
Het schiet niet op met het scheiden van het afval;  ook hier weer is er veel te weinig 
stimulans naar de burger om dit te verbeteren. Er is geen sprake van een beloning waardoor 
de stimulans om te scheiden verdwijnt. Degene die het afval gratis dumpt in openbare 
afvalbakken, in de berm, natuur of in de verkeerde inzamelbak wordt niet aangesproken en 
is het goedkoopste uit. Ook de groenkorven zullen nog meer uitnodigen voor het dumpen 
van alle soorten restafval. Samenwerking Venray wil dat iedereen evenveel betaalt voor de 
inzameling van de afval. En beloon mensen, middels een financiële prikkel, om extra te 
scheiden en groen, plastic, blik, sappakken en papier in te leveren bij het milieustation en of 
de inzamelpunten. Ontwikkel daarvoor een “Venray-Pas” met een tegoed voor 
gemeentelijke diensten. Hiermee kan men dan parkeren, inleveren van grofvuil op het 
milieustation of het betalen van een nieuw rijbewijs. Pas dan beloon je de mensen met een 
juiste instelling en wordt dumping voorkomen.  
 
Met camera’s bij inzamelpunten kun je mogelijk het gedrag iets beïnvloeden. Een betere 
scheiding van afval krijg je hier niet mee voor elkaar. Het dumpen van afval verander je wel; 
dit wordt meer op andere plekken waar geen camera’s hangen.  
 
Veiligheid en handhaving moeten naar de mening van Samenwerking Venray opgenomen 
worden als toetscriterium in nieuw te ontwikkelen beleid of bij planvorming. Dat betekent 
voor ons ook dat de benodigde financiële middelen daarvoor vrijgemaakt moeten worden.  
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De overheid heeft als een van haar belangrijkste taken te zorgen voor een veilige omgeving 
voor iedereen in Venray. Dit gaat om het daadwerkelijk verminderen van de criminaliteit 
alsook het creëren van een veilig gevoel. Een veilige leef- en werkomgeving zijn een eerste 
prioriteit, hard aanpakken van overtreders is toegestaan. Daarbij hoort voor ons ook dat de 
aanrijtijden van brandweer en ambulance, in de gehele gemeente Venray, voldoen aan de 
norm. Daarin mag/moet geïnvesteerd worden. Een goed onderhouden woon-/leefomgeving 
(niet in de laatste plaats het groenonderhoud) met voldoende verlichting draagt bij aan de 
veiligheid.  
 
In het beleidsveld plattelandsontwikkeling wordt te veel de focus gelegd op de intensieve 
veehouderij en wordt veel aandacht besteed aan de geur. De voor de komende jaren 
benoemde stappen zijn mogelijke verbeteringen en verdienen inderdaad de aandacht. Maar 
de rest van de veehouderij en andere agrarische bedrijven worden vergeten. Veel bedrijven 
uit deze takken zullen de komende jaren stoppen. Het is zaak om sneller een goed beleid te 
maken voor vrijkomende agrarische bedrijven. (VAB) Alleen als er nieuwe economische 
dragers gevonden worden voor deze VAB’s blijft het buitengebied onderhouden en 
aantrekkelijk. Zonder ruime mogelijkheden voor wonen en werken in deze VAB’s zal verval 
intrede doen en zal criminaliteit de drager worden voor de economie.  
 
Samenwerking Venray staat voor een maatschappij waarin iedereen naar vermogen een 
bijdrage kan leveren. Daarbij willen wij vanuit het individu kijken naar de mogelijkheden en 
vervolgens maatwerk toepassen. Een prominente rol in het Sociaal Domein moet zijn 
weggelegd om de inwoners te bereiken die tussen de wal en schip dreigen te vallen.  
In het kader van de jeugdzorg hebben we grote zorgen. Mede gezien de complexere 
behandelingsvragen vragen wij ons af of de aangeboden zorg wel voldoende doet aan de 
preventie van die complexere probleemstelling.  
 
Samenwerking Venray is voorstander voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening in 
Venray. In een gemeente Venray moeten de inwoners kunnen rekenen op een adequate 
zorg met een passende ziekenhuisvoorziening. Het College dient een maximale inspanning te 
doen om een dergelijke voorziening te behouden. 
 
Gemeenschapsaccomodaties zijn vaak een sleutel in de leefbaarheid. Als er daadwerkelijk 
een behoefte aan een accommodatie is aangetoond, dient een gemeenschapsaccommodatie 
“overeind gehouden te worden” als blijkt dat alles is gedaan om zelf de broek op te kunnen 
houden maar dat, op welke reden dan ook, niet lukt. In die fase mag de gemeente Venray 
een initiërende, adviserende en op onderdelen misschien wel een beslissende rol te spelen. 
 
Het integraal huisvestingsplan primair onderwijs dient opnieuw vastgesteld te worden. 
Hierbij geldt voor ons dat er goed gekeken moet worden naar de leerlingenpopulatie en de 
geografische spreiding. Er moet een overleg plaatsvinden met SPOV en andere 
belanghebbenden over de onderwijslocaties in gebieden waar leegstand is/gaat ontstaan en 
andere onderwijslocaties waar een ruimtetekort is. 
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Samenwerking Venray is vanaf het eerste moment een voorstander van de realisatie van de 
Talentencampus geweest. In de loop der jaren lijkt de Talentencampus, net als eerder ‘De 
droom van Venray’, een vroegtijdige dood te sterven. We moeten een voortrekkersrol in 
nemen om deze Talentencampus te realiseren. De ouders en de potentiële leerlingen van de 
Talentencampus verdienen nu duidelijkheid en moeten niet in het ongewisse blijven. Ook 
dient deze duidelijkheid te komen voor andere scholen zoals SBO Focus, De Keg en de 
Coninxhof. De verkeersveiligheid op de beoogde locatie blijft voor Samenwerking Venray 
een bron van zorg.  
 
Biblio.nu kampt met een tekort. Voor Samenwerking Venray staat voorop dat Biblio.nu komt 
met een goede beleidsvisie voor de komende jaren, waar wordt uitgegaan van de primaire 
taken van een bibliotheek. Bij een eventuele verhuizing van de bibliotheek staat voor 
Samenwerking Venray het belang van de bibliotheek voorop.  
 
Zelfsturingstrajecten leiden tot meer betrokkenheid van de inwoners. Realisme over de 
realiseerbaarheid van plannen en een bevordering van de leefbaarheid zijn een must. Voor 
Samenwerking Venray dienen diverse zelfsturingsplannen wel in evenredigheid met elkaar 
te staan en zal er sprake moeten zijn van een gelijk speelveld.  
 
Cultura Venray, is de motor van het Venrayse kunst- en cultuurbeleid, en heeft een positieve 
(uit)werking, verbindt partijen aan elkaar en verdient het om de komende jaren haar positie 
te verstevigen. Daarbij is (financiële) ondersteuning vanuit de gemeente Venray volgens 
Samenwerking Venray een voorwaarde.  
 
De inmiddels langdurige discussie over het Jongerencentrum The B dreigt te stranden in een 
impasse omdat het maar niet lukt om betrokken partners bij elkaar te brengen. Een 
jongerencentrum moet (naar de mening van Samenwerking Venray) van, voor en door de 
jongeren zijn en is niet van bovenaf maakbaar. Politieke partijen worden nu uitgenodigd om 
hun visie te geven op het jongerencentrum. Dan sla je volgens Samenwerking Venray de 
plank volledig mis. Wij zijn voorstander van een werkconferentie waarbij in een brede 
context alle betrokkenen inclusief de politiek met elkaar in gesprek gaan om te komen tot 
een breed gedragen toekomstperfectief.  
 
Het College van Burgemeester en Wethouders wil eindelijk ook invulling gaan geven aan het 
COC-convenant. Wat Samenwerking Venray betreft dient de gemeente Venray daarbij 
eveneens aansluiting te zoeken bij regenbooggemeenten en een dergelijke status zelf ook na 
te streven.  
 
Iedereen die kan, werkt! Waar nodig krijgen anderen ondersteuning. Dat was één van de 
dertien speerpunten in het verkiezingsprogramma 2018-2022 van Samenwerking Venray.  
Dat betekent ook dat wij ernaar streven om zoveel mogelijk banen te behouden en te 
creëren. Dat vraagt dat we als gemeentelijke overheid ondernemers steunen bij initiatieven 
voor het vestigen van hoogwaardige bedrijven die economische groei en (starters)banen 
opleveren. En dat het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid samenwerken om vraag en 
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aanbod op elkaar af te stemmen. Jeugdwerkloosheid en de vergrijzing in de sectoren groen, 
logistiek, techniek en infra moeten extra aandacht krijgen.  
 
Voor mensen met een uitkering moet er een brug gemaakt worden naar betaald werk door 
actief door te verwijzen naar instanties voor hulp. Doel moet zijn: betaald werk.  
Wanneer dat nog (een brug) te ver is: opleidingstrajecten, vrijwilligerswerk, stageplaatsen 
of leerwerkovereenkomsten. 
 
Samenwerking met de regio Venlo (Kenniscampus), maar ook met de as Eindhoven-Helmond 
is en blijft nodig. Onderwijs en kennis zijn immers, in onze optiek, niet alleen een opgave 
voor de gemeente Venray maar van alle omringende gemeenten en regio’s. Om Venray 
aantrekkelijk te houden en uitstroom te voorkomen dienen er op alle niveau’s, en zeker ook 
op HBO-niveau, voldoende stageplaatsen beschikbaar te zijn. In deze algemene 
beschouwingen willen wij ook onze zorgen te uiten over het Raayland College. Kennis begint 
aan de basis. De problematieken op Raayland College die op dit moment in het 
maatschappelijk veld circuleren, dienen de aandacht te hebben van de gemeente en, 
wanneer nodig/noodzakelijk, ook samen met het Raayland College opgelost te worden. 
 
Terecht wordt de ontwikkeling van De Brier een speerpunt. Voor Samenwerking Venray 
heeft de toegang via Zuidsingel/Plataanstraat daarbij prioriteit. Dit gebied begint langzaam 
te verloederen en is geen uitnodigende entree.  
 
De doelstellingen die het College voor ogen heeft als gevolg van voortgaande 
technologische ontwikkelingen zijn lege woorden nu deze niet vergezeld gaan van 
indicatoren. Deze zouden willen wij in de loop van deze collegeperiode ingevuld zien.  
 
Dit zijn de eerste algemene beschouwingen in deze nieuwe raadsperiode (2018-2022). Zowel 
coalitiepartijen als onze oppositiecollega’s kunnen bij goede plannen in het belang van 
Venray rekenen op de steun van Samenwerking Venray.  
 
Wij zien uit naar een harmonieuze behandeling van de programmabegroting 2019.  
 
Venray, oktober 2018 
Fractie Samenwerking Venray 
 
Martin Leenders     -     Theo Mulders     -     Bernie van Lierop 
 
 

 


