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Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega 
raadsleden, geïnteresseerden, 
 
“Alleen samen houden we het coronavirus onder controle” is de slogan van de 
rijksoverheid. En inmiddels kunnen we onderstaand rijtje (stand van zaken 11 oktober 
2020) allemaal wel opdreunen: 

- Klachten? Blijf thuis en laat u testen 
- Houd 1,5 meter afstand van anderen, 
- Was vaak uw handen 
- Hoest en nies in uw elleboog 
- Ga weg als het druk is 
- Draag een mondkapje in de publieke binnenruimte  
- Werk thuis, behalve als het niet anders kan 
 

Werk thuis, behalve als het niet anders kan. We hebben in Venray de digitale 
infrastructuur om ook als raadsadviescommissies en gemeenteraad vanuit huis te kunnen 
vergaderen en besluiten te kunnen nemen. De tijdelijke wet “digitale beraadslaging en 
besluitvorming” staat dit toe. Daarmee doen we het democratisch stelsel geen geweld aan 
en de benodigde besluiten, ook op lokaal niveau, kunnen we blijven nemen.  
De economie piept en kraakt, ondernemers hebben het moeilijk maar bedrijven en 
instellingen nemen hun verantwoordelijkheid en laten hun mensen massaal vanuit huis 
werken. Maar de meerderheid van de raad van de gemeente Venray geeft aan dat 
commissie- en raadsvergaderingen fysiek moeten blijven plaatsvinden. Waarom? Het is nu 
eenmaal fijner om fysiek te vergaderen dan digitaal, is dan de reactie.  
Fijner? Fijn is het om met je teammaten na afloop van een wedstrijd even iets te kunnen 
eten en drinken in de sportkantine. Fijn is het om een geliefde even vast te kunnen 
houden als die terugkomt uit het ziekenhuis na de zoveelste zware chemokuur. Fijn is het 
om je buurvrouw een knuffel te kunnen geven omdat ze geslaagd is voor haar 
inburgeringsexamen….  
De gemeente Venray is zeer zeker geen zinkend schip, maar bij Samenwerking Venray 
komt ons wel het verhaal voor ogen van het strijkorkest op de Titanic dat door bleef 
spelen terwijl het schip verloren was. Wij zeggen tegen de voorzitter van de raad: 
‘Kapitein, keer onmiddellijk terug naar je stuurhut, spreek je bemanning toe en ga over tot 
digitaal vergaderen. Juist als volksvertegenwoordiging moeten we het voorbeeld geven’.   
 
In de aanbiedingsbrief bij de begroting schrijft het college: “Ondanks de onzekere 
financiële situatie waarin we verkeren, willen we maximaal inzetten op het realiseren van 
onze ambities….. Alle doelen uit het collegeprogramma staan overeind. We doen geen 
concessies aan ons ambitieniveau”.  
Samenwerking Venray steekt het waarschuwende vingertje op. Ambities hebben is mooi, 
maar ambities zorgen ook voor verwachtingen. Maar kunnen al die verwachtingen nog wel 
ingelost gaan worden? Onze begroting staat immers onder (grote) druk. Wellicht is het 
verstandig om bij alle ambities nog eens even te kijken naar de haalbaarheid, nut en 
noodzaak en vervolgens, met de nieuwe begrotingsrealiteit, afwegingen te maken en 
opnieuw te prioriteren.  
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We komen in een later stadium met elkaar nog te spreken over de taakstellingen die nodig 
zijn om het tij te keren. Wij doen alvast een schot voor de boeg: de totale taakstelling van 
4,1 miljoen (richting 2024) komt wat Samenwerking Venray betreft zeker niet alleen op 
het bordje van het Sociaal Domein.  
 
Uiteraard geeft ons College van Burgemeester en Wethouders aan dat zij steeds zullen 
acteren om het financiële evenwicht steeds zo snel als mogelijk te herstellen. 
Samenwerking Venray pleit ervoor dat de keuzes steeds afstemming met de 
gemeenteraad gemaakt moeten worden. Een financieel gezonde gemeente is immers een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad en College.  
 
In het begrotingsdocument wordt gestart met het benoemen van drie rode draden met 
leidende principes: Duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. Bij elk speerpunt 
worden zeer beperkte onderdelen genoemd die het college blijkbaar als leidend principe 
ziet.  
 
De gemeenteraad wordt steeds verder op afstand gezet of laat zich op afstand zetten.  
Bevoegdheden zijn de laatste jaren, met toestemming van de coalitiepartijen, in grote mate 
naar het college gedelegeerd. De manier van raadplegen van de raad gaat via een spel van 
zienswijzen uiten in de commissie zonder fundamentele discussie over het beleidsveld. De 
samenvatting van de zienswijzen past binnen het voorbereide beleid, waardoor de 
zienswijzen helemaal geen wijziging van het beleid kunnen aansturen.  
De summiere regels in nieuw ontwikkeld beleid worden ook nog een met 
ontsnappingstermen omgeven. We doen iets bij voorkeur op een bepaalde plek. Meestal 
komt dat niet uit dus kan elke andere plek ook. Het resultaat is onduidelijk beleid waarbij 
alles wat past in de ogen van het college doorgedrukt kan worden. De raad wordt 
geïnformeerd maar hoeft niet om toestemming gevraagd te worden. 
 
Er kan weer gebouwd worden maar het bouwen van huurwoningen onder de 
huursubsidiegrens blijft ver achter. Er wordt altijd wel een reden bedacht waarom het niet 
past in een planontwikkeling. Flauwekul! Laat projecten met de gewenste woningtypes 
(bijvoorbeeld sociale huurwoningen) maar voorgaan. Bij een project waarbij de gemeente 
(mede)grondeigenaar is, hoort een substantieel percentage sociale huurwoningen gewoon 
als eis meegenomen te worden. Daarnaast moet Wonen Limburg gedwongen worden om 
die woningen te bouwen. Dat is hun primaire taak, dus geen slappe prestatieafspraken maar 
harde afspraken! 
 
Duurzaamheid bij bouwen: zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en duurzame 
openbare verlichting is wat genoemd wordt als voorbeelden van gemeentelijke 
inspanningen. 
Al meerdere jaren geeft Samenwerking Venray aan dat het uitgangspunt moet zijn dat als 
een gebouw waarin de gemeente investeert, bijvoorbeeld scholen of gemeenschapshuizen 
maar ook de bibliotheek, dit gebouw energieneutraal gemaakt moet worden. Zeker als je 
iets aankoopt (anders moet je het niet kopen) of nieuw bouwt, moet dat mogelijk zijn.  
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En duurzaamheid bij de nieuwe stationsomgeving? We kijken alleen naar de uitstraling en 
noemen een Sedumdak daar ‘de duurzaamheid’. Voorop zou moeten staan circulair bouwen 
en energieneutraal bouwen. Dus minimaal zonnepanelen.  
 
Er is een Kode Venray vastgesteld voor het opwekken van duurzame energie. Volgens 
Samenwerking Venray moet de prioriteit liggen op energiebesparing door de verduurzaming 
van de woningvoorraad te stimuleren. Duurzame opwekking kun je het beste stimuleren 
door in vergunningen van bedrijfsgebouwen de verduurzaming beter vast te leggen als 
voorwaarden in de vergunning.  
Volgens onze mening is de Kode Venray een lachertje geworden. Er wordt gevochten om het 
eerste zonnepark te kunnen ontwikkelen in spoor 4, terwijl we spoor 1, 2 en 3 niet 
stimuleren.  
Onze doelstellingen voor 2030 halen we eenvoudig binnen de erkende duurzame technieken 
volgens de afgegeven SDE-beschikkingen. Maar nee, we moeten ervaring opdoen met 
zonneparken in spoor 4. Een zonnepark in spoor 3 is precies hetzelfde en daar kun je ook 
ervaring mee opdoen, én je bent ook nog veel duurzamer omdat je geen goede 
landbouwgrond onttrekt. Voor 2030 is Enexis niet klaar met nieuwe aansluitcapaciteit en 
hebben we de bestaande capaciteit hard nodig voor spoor 2 en 3 en andere duurzame 
opwekkingen zoals biomassa. 
Het College wil zelfs een aandeel nemen in ‘Wells Meer’. Maar dit zijn onstabiele 
energiebronnen zolang er geen opslag van elektriciteit voor langere tijd aan gekoppeld is. 
Een waterstofcentrale is, zo zien wij het, een beter doel om in te investeren dan in Wells 
Meer. 
Als het aan Samenwerking Venray ligt wordt er als eerste geïnvesteerd in het helpen van de 
burger van Venray om zijn energieverbruik te verminderen en als tweede om spoor 1, 2 en 3 
van Kode Venray tot een succes te maken. Daarbij is het ook nodig om de ontwikkeling van 
Enexis te stimuleren. Projecten binnen de sporen 1, 2 en 3 zijn ook uitermate geschikt voor 
een energiecoöperatie, en hierin past ook heel goed participatie van burgers. Daarvoor heb 
je echt geen spoor 4 of spoor 5 nodig.  
 
Het reststromenbeheer gaat eindelijk op de schop. Samenwerking Venray noemt dit al veel 
jaren als noodzakelijk in de beschouwingen. Het nu gekozen systeem voor het ophalen van 
de reststromen is een stap in de goede richting, maar pas als alle stromen zonder kosten 
worden opgehaald en het goed scheiden wordt beloond via een duidelijke voorlichting, dan 
zal pas zwerfafval en dumping bij de verkeerde reststroom stoppen. Het liefst zien we een 
beloningssysteem, waarbij de burger of het dorp of de wijk die het beste scoort er iets voor 
terug krijgt. Bewust en duurzaam scheiden moet beloond worden.  
 

Door het College wordt extra inzet op ongedierte en plagenbestrijding volledig vergeten in 
de begroting. Nogmaals willen we erop wijzen dat een schone en bijgehouden omgeving 
essentieel is voor de gezondheid en veiligheid.  
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Wij vinden het belangrijk dat er gehandhaafd wordt, en zeker daar waar de veiligheid in het 
geding is. Ongewenste activiteiten in vrijkomende gebouwen: van illegale bewoning tot 
hennepkwekerijen kun je voorkomen door nieuwe economische activiteiten toe te staan in 
vrijkomende bedrijven. Beter een schone bedrijvigheid die past in een omgeving dan 
verloedering en illegale activiteiten.  Controles worden niet uitgevoerd omdat er te weinig 
capaciteit is en er geprioriteerd moet worden. Helaas wordt nog steeds niet bij elk 
beleidsveld een paragraaf “Toezicht en handhaving’ meegenomen. Want als je weet wat je 
nodig hebt aan capaciteit als je nieuw beleid gaat uitvoeren, dan kun je ook planningen 
maken en die capaciteit bij het beleid of nieuwe beleidsvoorstel begroten.  
 
‘Wij bereiden ons voor, wij werken aan, wij zetten in, samen met de Regio, wij sorteren voor 
op de verwachte toestroom, het heeft onze continue aandacht: Mooie woorden, maar 
daadkracht is goed om te tonen, zet stappen en wacht niet af. 
Binnen het beleidsveld “Leven” blijkt dat “corona” een vaak gebruikt argument is waarom 
beleidsontwikkeling of voortgang is doorgeschoven. Maar naar onze mening wordt dat 
argument te gemakkelijk gebruikt. Ligt de kern van de problematiek niet dieper? Is de 
oorzaak niet gelegen in een gebrek aan sturing door het College? Het is buitengewoon 
treurig dat er geen vorderingen zijn gemaakt bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van 
“Venray dementievriendelijk”, het actieplan eenzaamheid, de actualisatie van het 
vrijwilligersbeleid, integrale verordening sociaal domein, enzovoort. Zeker nu er bij het 
oplopende tekort bij het Sociaal Domein de oplossingen “in de eigen omgeving van de 
hulpvrager” als nieuwe richting worden gekozen. Een oplossingsrichting waar Samenwerking 
Venray overigens wèl kansen ziet. Maar waar mogelijk straks de handvaten of beleid 
ontbreken en in dit verband worden nieuwe, veelbelovende initiatieven zoals het 
Participatie Netwerk of het Netwerk Algemene Voorzieningen helaas door het College niet 
benoemd.  
 
Er werd al eerder in deze algemene beschouwingen gesproken over de gestegen kosten in 
het Sociaal Domein en de taakstellingen die opgelegd gaan worden. Voor Samenwerking 
Venray staat vast: Alle inwoners tellen mee en doen mee en hebben recht op de zorg die 
zij nodig hebben. Zelfredzaamheid is daarbij wel ons vertrekpunt. En als burgers dan 
tijdelijk of permanent niet zelfstandig kunnen functioneren kunnen zij rekenen op 
ondersteuning via de gemeente. Taakstellingen zijn wat ons betreft geen probleem. Maar 
bezuinigingen in het sociaal domein zullen door Samenwerking Venray niet geaccepteerd 
worden. Want een versobering van het zorgprofiel zal op den duur leiden tot een 
inhaalslag en dit kan de overheid zich niet permitteren. Wij willen zekerheid dat de 
overheid niet wordt gebruikt als een melkkoe door zorgaanbieders, -verleners en/of 
anderen. Daarom wil Samenwerking Venray inzetten op een betrouwbare 
leverancierscontrole. 
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Een duurzame samenleving betekent volgens het College van Burgemeester en Wethouders 
ook dat iedereen naar vermogen mee doet en participeert. Mooie woorden en een nobel 
streven. Samenwerking Venray maakt zich steeds meer zorgen over de personen die tussen 
wal en schip dreigen te vallen of wellicht al gevallen zijn.  De kracht van de Venrayse 
samenleving geldt als een uitgangspunt. Maar is deze kracht wel zo groot dat je oplossingen 
van de samenleving mag/kan blijven verwachten?  Steeds vaker komt het voor dat de 
inwoners in een sociaal isolement komen te zitten; de rek van de eigen kinderen en/of 
partners op is hetgeen leidt tot het isolement. De stelling ‘waar nodig en mogelijk bieden we 
als gemeente de noodzakelijke ondersteuning’ kunnen we dan lezen. Maar wat is deze 
noodzakelijke ondersteuning? Het College wil investeren in de sociale basis en legt minder 
focus op basisvoorzieningen. Wederom mooie woorden, maar dan moet je wel zorgen dat 
de basisvoorzieningen aanwezig zijn. Samenwerking Venray is van mening dat iedereen mee 
moet kunnen doen, maar eist dan ook dat de hulpvoorziening en hulpverlening optimaal is. 
Het zoeken van verbindingen tussen de beleidsvelden sociaal domein, onderwijs, kunst en 
cultuur, gezondheid en sport klinken geweldig, maar is dit bijvoorbeeld ook weggelegd voor 
mensen die aan huis gekluisterd zijn? Eenzaamheid komt steeds vaker voor, ook onder jeugd 
en jongeren! Samenwerking Venray vraagt nadrukkelijk aandacht voor deze problematiek.  
 
De lokale inclusie agenda, de inclusieve samenleving werd mooi opgenomen in het 
coalitieakkoord 2018-2022.  Ruim twee jaar later is deze ‘agenda’ nog immer niet 
gerealiseerd en nu heeft het College de gemeenteraad nodig om de samenstelling van een 
inclusie agenda te realiseren. Daarbij werd het nu pas voor het College duidelijk dat het niet 
alleen gaat om een agenda binnen het sociaal domein maar om het gehele gemeentelijk 
beleidsterrein. Bij elk raadsvoorstel moet nagedacht worden over de belangen van alle 
partijen. In het onderliggende VN-verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen het is 
dan ook summier en te triest voor woorden om alleen maar te verwijzen naar een 
communicatieplan. Samenwerking Venray spreekt dank uit aan die raadsfracties die nu het 
voortouw hebben genomen om de inclusie agenda daadwerkelijk op te pakken: Eén agenda, 
waarin de groeperingen en organisaties worden meegenomen in het opstellen van deze 
agenda.  
 
De jeugdzorg baart Samenwerking Venray al jaren zorgen en deze zorgen worden alsmaar 
groter. Het Jeugdservicepunt wordt als positief ervaren door betrokken partners, maar is 
ook onvindbaar binnen het onderwijs. Weinig gedragen door docenten en de jeugd weet de 
weg niet echt te vinden naar deze instantie. 
 
Er is een grote behoefte aan vrijwilligers op allerlei niveaus bij non-profit instellingen, 
verenigingen, stichtingen etc. De behoefte aan vrijwilligers conflicteert deels met onze 
samenleving waarin mensen steeds langer moeten werken en ‘self supporting’ moeten zijn. 
Een steeds grotere druk wordt er op vrijwilligers gelegd. Daarnaast ligt concurrentie met 
betaald werk op de loer. Collegeleden schreeuwen van de daken hoe belangrijk 
vrijwilligerswerk is en dat vrijwilligers gewaardeerd moeten worden. Maar het College heeft 
er in de financiële ondersteuning niets voor over.   
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene beschouwingen programmabegroting 2021 - Samenwerking   Venray                                      
Blz. 7 

 

Het principe ‘Schoon door de Poort’ loopt door tot 2022. Het uitgangspunt van 
Samenwerking Venray is dat een gemeenschapsaccommodatie moet voorzien in de 
maatschappelijke behoefte van een wijk of dorp. Maatschappelijk draagvlak in dorp of wijk is 
voor Samenwerking Venray een vereiste. Rondom het Schoon door de Poort-thema zie je de 
daadwerkelijke gevolgen van de Corona-problematiek bij accommodaties: sluiting, minder 
bezoekers zorgen voor minder inkomsten. Voor compensatie wordt ons iets te gemakkelijk 
alleen verwezen naar landelijke regelingen. Wat ons betreft mag ook de gemeente Venray 
hierin een rol oppakken. Want die accommodaties zijn straks wellicht weer hard nodig 
binnen het Sociale Domein.  
 
Het vastgoed- en accommodatiebeleid is ook een beleidsonderwerp, dat last heeft gehad 
van de Corona-problematiek. Complimenten aan het onderzoeksbureau wat is doorgaan 
met het ontwikkelen van dit beleid en ook schetst het dan onze verbazing dat er wordt 
gesproken over een raadsvoorstel in begin 2021, terwijl in de uitgangspunten gesproken 
wordt over afronding in 2020. Rondom het accommodatiebeleid is het duidelijk dat de 
basisbehoefte van een sportvereniging volgens de geldende sportfederaties de maatstaf is 
en de extra’s voor rekening van de vereniging zijn. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ zijn 
natuurlijk daarin vanzelfsprekend. 
 
Het integraal huisvestingsplan onderwijs is op 11 februari 2020 aangenomen en 
prioriteringen zijn daarin bepaald. In 2021 gaat het gebeuren: De realisatie van een nieuwe 
of hernieuwde huisvesting voor Focus en Spectrum. Daarnaast worden de eerste 
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe huisvesting of vernieuwde huisvesting voor de 
scholen Keg en Coninxhof. Samenwerking Venray eist in 2021 duidelijkheid. Dit zijn wij 
verplicht jegens docenten, ouders, maar vooral de leerlingen. 
 
Zelfsturing is inmiddels een begrip wat tastbaar is geworden in de Venrayse samenleving. 
Samenwerking Venray steunt de voorgestelde en ingeslagen weg om verbindingen te 
zoeken, te stimuleren en te onderzoeken waardoor doelen bereikt kunnen worden. 
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. 
 
Het formuleren van een integrale wijkaanpak Centrum West is langzamerhand een soap aan 
het worden.  Er zal duidelijkheid moeten komen rondom het formuleren van een passende 
wijkaanpak. Betreurenswaardig is om te lezen dat de gebiedsagenda eind 2020 gereed zal 
zijn om vervolgens via een interactieve integrale samenwerking met bewoners en 
gebiedspartners dit plan gerealiseerd gaat worden. In het geval van een effectieve aanpak 
hadden deze ‘partners’, naar onze mening, al in het voortraject meegenomen moeten zijn. 
Wederom een gemiste kans. 
 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene beschouwingen programmabegroting 2021 - Samenwerking   Venray                                      
Blz. 8 

 

De perikelen rondom de samenwerking op het gebied van het behoud, beheer en 
presentatie van het Venrays cultureel erfgoed, zijn te betreuren in de ogen van 
Samenwerking Venray. Strategische partners, zoals het Venrays Museum, Rooynet, het 
Historisch Platform Venray en voorheen het Psychiatrisch museum zouden toch met elkaar 
moeten samenwerken om onze Venrayse historie te bewaren en uit te dragen? De periode 
van strubbelingen moeten achter ons liggen en Samenwerking Venray ondersteunt dan ook 
het onderzoek naar de huidige situatie, maar nog véél belangrijker de mogelijkheden over de 
toekomstige samenwerking, waarbij de voorwaarde dat deze partijen onder één dak 
gehuisvest worden door ons wordt gedeeld. Het Psychiatrisch Museum heeft inmiddels haar 
positie verworven op het Sint Servaasterrein en heeft daar haar bestaansrecht opgebouwd.  
 
De verhuizing van de Bibliotheek is een klein beetje dichterbij gekomen, al zal de definitieve 
verhuizing waarschijnlijk nog geruime tijd duren. De bespreking van eerste ontwerpschetsen 
van de nieuwe locatie leverden het nodige huiswerk op. De positionering van de centrale 
ingang, het gemis aan invalidenparkeerplaatsen zullen ongetwijfeld worden meegenomen in 
de definitieve plannen. Echter missen wij hierin toch de urgentie om dit voortvarend op te 
pakken. Ook de positie van de Speel-o-theek, de huisvesting van de charitatieve instellingen 
mogen niet uit het oog worden verloren. Zij hebben recht op duidelijkheid en mogelijke 
alternatieve huisvestingslocaties.  Overigens stelden wij in juni 2019 het werkplan 
bibliotheekwerk Venray 2019-2021 vast, in dit werkplan werd uitgegaan van een verhuizing 
van de bibliotheek in het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast vragen wij ons af of, gelet op 
het aantal partners dat aansluiting wil zoeken bij de nieuwe bibliotheek, de keuze om een 
deel van het voormalige AH-pand te gebruiken als fietsenstalling niet heroverwogen moet 
worden.  
 
De transformatie van de NLW Groep zal met ingang van 2021 gaan plaatsvinden. De 
klankbordgroep vanuit de gemeenteraad heeft in deze transformatie ook het nodige 
voorbereidend werk gedaan, waarvoor dank. Samenwerking Venray zou graag zien dat de 
transformatie leidt tot een toekomstbestendige onderneming, met marktconforme tarieven. 
Wij vinden het belangrijk dat de werknemers van de NLW-Groep dichtbij huis kunnen blijven 
werken.  
 
Nu de huisartsenpost in Venray ter discussie staat en het stil blijft rondom de 
nieuwbouwplannen van VieCuri in Venray maken wij ons grote zorgen dat de medische 
zorgverlening in het Venrayse verder wordt uitgehold. Wij helpen het College waar wij 
kunnen om deze verschraling en onwenselijke situatie tegen te gaan. Mocht de post in 
Venray daadwerkelijk verdwijnen dan willen wij dat serieus wordt onderzocht of aansluiting 
bij de huisartsenpost in Boxmeer tot de mogelijkheden behoort. Zeker nu veel inwoners uit 
Venray voor de ziekenhuiszorg al kiezen voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Zover 
wij daarop invloed kunnen hebben is aansluiting bij de spoedpost Venlo voor geen 
automatisme.  
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Wij steunen het College in de ambitie om de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein 
mogelijk te maken maar ook dat er actief wordt ingezet op het 
herontwikkelen/herinvullen van kavels die leegkomen. Dat laatste hoeft zich wat ons 
betreft, in tegenstelling tot de mening van het College, niet te beperken tot alleen de 
grote kavels. Zuinig omgaan met de resterende ontwikkelruimte en zorgen dat Venray niet 
op slot raakt.  
 
Venray, een logistiek centrum van formaat en al helemaal is deze regio een grote speler. 
Daarbij hoort, naar onze mening, een juiste facilitering voor het vrachtwagen parkeren. Al 
sinds 2015 is het ijzig stil op dit vlak. De provincie heeft nu aangegeven het dossier 
‘vrachtwagenparkeren’ vlot te willen trekken. Liever hadden wij hierin een actieve houding 
gezien van ons College. Of valt er zo weinig eer te behalen in dit dossier voor ons 
ambitieus College dat zij het onderwerp geparkeerd hebben?  
 
Binnen Limburg wil ons College, via de Regio Noord-Limburg, de concurrentie aan met 
Zuid-Limburg. Het streven is erop gericht om het belangrijkste en meest aantrekkelijke 
verblijfsrecreatiegebied van Limburg te worden. Samenwerking Venray vindt dat hiermee 
de plank compleet wordt misgeslagen. Limburg heeft in z’n geheel heel veel te bieden. 
Waarom wordt dit niet samen opgepakt met de gemeenten in Zuid-Limburg? Zij hebben in 
december 2019 hun visie op de vrijetijds economie gepresenteerd.  
Niet beconcurreren, samen de toerist naar Limburg halen!  
 
In 2021 willen de gemeenten Venray en Horst aan de Maas gaan samenwerken op, onder 
andere, het gebied van Klantcontactcenter/Burgerzaken. Samenwerking Venray ziet 
samenwerken zitten als het klantproces efficiënter en effectiever wordt en er meer 
klantgericht gewerkt kan worden. De uitkomst voor ons moet zijn: betere dienstverlening 
én maximaal tegen dezelfde kosten. Het klantcontactcenter/burgerzaken lijkt rechtstreeks 
gevolg te hebben voor de Venrayse burgers. De gemeenteraad moet hierin dan betrokken 
worden en zeggenschap hebben.  
 
 
 
Samenwerking Venray kijkt naar “wat goed is voor Venray”. Dat doen we door constructief 
kritisch voorstellen te beoordelen waarbij we alle invalshoeken belichten. Wij aarzelen niet 
om te zeggen wat wij vinden. Wij denken dus soms anders maar altijd met de intentie het 
voor burgers, bedrijven en instellingen van Venray beter te maken.  
 
 
Venray, 11 oktober 2020 
Fractie Samenwerking Venray 
 
Martin Leenders 
Theo Mulders 
Bernie van Lierop 
Erica Irene van den Akker  


