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Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega 
raadsleden, geïnteresseerden, 
 
De essentie van deze Voorjaarsnota is dat het College van Burgemeester en Wethouders 
geen keuze maakt in de aanvragen voor het Meerjarig Uitgaven en 
Investeringsprogramma (MUIP).  Er is financiële ruimte om nieuw beleid op te pakken en 
het Collegeprogramma 2018-2022 verder uit te kunnen voeren, maar uit de inventarisatie 
van de ambities blijkt dat op dit moment het totaal van de ambities uitstijgt boven de 
beschikbare financiële middelen.  In het kader van de begroting 2020 en volgende jaren zal 
bij de programmabegroting (in eerste instantie door het College van Burgemeester en 
Wethouders) een afweging worden gemaakt van alle MUIP aanvragen.  
 
Waar voor het College van Burgemeester en Wethouders geldt dat een aantal essentiële 
kaders nog niet zijn vastgesteld, bijvoorbeeld de Toekomstvisie en de Investeringsagenda 
Noord Limburg, geldt dat voor Samenwerking Venray ook. Daarnaast missen wij door de 
summiere omschrijvingen in de Voorjaarsnota en alle MUIP-aanvragen de onderbouwing, 
de nagestreefde doelstellingen en soms ook het inzicht in de benodigde financiële 
middelen. Hierdoor wordt het voor ons, als politieke partij, lastig om nu richting mee te 
geven. De kaders- en uitgangspunten die Samenwerking Venray wil meegeven zijn 
verwoord in en of gebaseerd op ons verkiezingsprogramma 2018-2022 “Denk anders, 
denk samen”. Eén kader daaruit willen wij nadrukkelijk benoemen: geen stijging van de 
OZB (anders dan de afgesproken inflatiecorrectie) ook niet als de truc van een 
gelijkblijvende lastendruk wordt opgevoerd.  
 
In deze Voorjaarsnota komen we tientallen keren het woord “duurzaam” of vervoegingen 
daarvan tegen. Het beleid is om duurzamer te worden, duurzaam bouwen, energie te 
besparen, benutten van opwekpotentieel, duurzame samenwerking. Maar wat wordt er nu 
concreet gedaan? Vooral wordt geschreven dat er overal beleid voor wordt gemaakt, daarin 
worden mogelijkheden om te verduurzamen beschreven, maar ze worden niet toegepast.  
Het college holt achter landelijke en provinciale opgedragen verplichtingen aan die niet 
overdacht zijn. Zonder na te denken probeert ook ons College van Burgemeester en 
Wethouders het doel te halen met een schijnwerkelijkheid. 
 
Er moet beleid gemaakt worden voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.  
Maar we vergeten voor de hand liggende mogelijkheden nu al toe te passen. 
Het dak van sporthal “Wetteling I” moet gerenoveerd worden. Daarna moet zo’n dak weer 
30 jaar mee kunnen. Is er gekeken of er zonnepanelen op het dak kunnen? Na verwijdering 
van de dakbedekking is het nu gemakkelijk het dak te verstevigen, brandveilige en lichte 
isolatie toe te passen en vervolgens zonnepanelen te plaatsen. Als we beleid afwachten 
moeten we over 3 jaar besluiten een dure extra dakconstructie toe te plaatsen om 
zonnepanelen toe te passen. Wij willen dat standaard bij elke renovatie van gemeentelijke 
gebouwen vooraf een duurzaamheidsonderzoek wordt uitgevoerd om het gebouw 
energieneutraal of energie plus te maken; en géén smoesjes dat het niet kan. 
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Het aantal sociale huurwoningen moet op peil blijven, maar “het hoe” dat is niet 
omschreven. Ook bij woningbouw zouden wij een principe willen toepassen van eerst een 
nulmeting en daarna het herijken van de woonvisie. Alleen een verplichting om gasloos te 
bouwen vindt Samenwerking Venray te weinig. Wij zien veel meer in “energieneutraal” en 
zorg voor goede isolatie en een goede klimaatregeling. Voor woningen die werkelijk 
duurzaam zijn zouden wij lagere leges willen heffen. Hierdoor worden initiatieven ook 
financieel aantrekkelijker.  
 
Samenwerking Venray spreekt in het vervolg veel liever van grondstoffenbeleid in plaats van 
afvalbeleid. De huidige methode van grondstoffeninzameling bestaat uit ondergrondse 
containers. In de MUIP staan posten opgenomen voor het vervangen van de perscontainers 
voor kunststof.  Samenwerking Venray vraagt zich af of dit nú nodig is. Dit jaar moet het 
nieuwe grondstoffenbeleid worden vastgesteld. Mogelijk komt er een volledig ander 
inzamelingsbeleid voor de verschillende stromen. Mochten de ondergrondse 
inzamelingspunten hierdoor verminderen, vervallen of veranderen dan moet men vooraf 
geen dure vervangingen doen maar waar nodig tot die tijd volstaan met noodreparaties. 
 
Een heel groot blok in de Voorjaarnota over de verbetering(en) van de integrale veiligheid. 
Helaas ook hier heel veel tekst en veel “te ontwikkelen” en nog maar een beperkte 
uitvoering.  Datzelfde geldt voor Toezicht en handhaving. Nog steeds is het College van 
Burgemeester en Wethouders bezig met het opstellen van een integrale handhavingsvisie, 
het actualiseren van het VTH-beleid, het praten over samenwerken en het werken aan een 
VTH-applicatie. De enige actie die al eerder is ingezet is het intensiveren van toezicht en 
handhaving bij de veehouderij. Samenwerking Venray wil dat er meer toezicht en 
handhaving wordt uitgevoerd op illegale bewoning, zowel voor tijdelijke huisvesting als 
alternatief gebruik. Verruim de mogelijkheden voor alternatief gebruik of huisvesting maar 
zorg dat niet alleen gecontroleerd wordt op veiligheid maar ook op goede 
leefomstandigheden. Al vele jaren wordt aangegeven dat er prioriteiten gesteld moeten 
worden en er geen budget voor is. Wij willen het benodigde budget graag beschikbaar 
stellen. Als huisvesting “onder de maat” wordt gelokaliseerd kan gedwongen worden de 
situatie te beëindigen of op orde te brengen. Op deze manier worden meteen ook vormen 
van criminaliteit en ondermijning aangepakt. 
 
Bij het programma besturen is een deelprogramma duurzaamheid opgenomen. Hier zien we 
duidelijk dat het niet de duurzaamheid is die het college wil nastreven maar alleen, op een 
niet duurzame manier, de beschreven opgelegde verplichtingen wil halen. Zo wil het College 
van Burgemeester en Wethouders meewerken aan grootschalige opwekking van elektriciteit 
op natuur- of landbouwgrond die in de Zonneladder op een plek staat die wordt bestempeld 
als “niet doen tenzij alle andere opties zijn uitgenut”.  Het College van Burgemeester en 
Wethouders gebruikt het argument dat we, om het einddoel te halen, wel natuurgrond of 
kostbare landbouwgrond moeten gebruiken. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op! 
Als je alleen meewerkt aan initiatieven die voldoen aan de criteria van de Zonneladder, 
behalve deze hoogste treden, dan komen er meer dan voldoende initiatieven. Nu kunnen 
deze initiatieven niet concurreren omdat het economische plaatje voor goede 
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landbouwgrond zeer winstgevend is. Ook hier is er maar een remedie tot 2022: niet 
meewerken aan deze grootschalige initiatieven.  
 
Samenwerking Venray heeft al vaker aangegeven dat stimuleren beter werkt dan boetes of 
heffingen. Dus kom snel met een systeem waarmee echte duurzame initiatieven beloond 
worden door lagere leges. Energie neutrale woningen, woningen met daken en gevels 
geschikt voor zonnepanelen, woningen met aardwarmtegebruik zouden op basis van een 
zeer laag energielabel in aanmerking moeten komen voor korting op de leges, ditzelfde geldt 
wat ons betreft voor verbouwingen van bestaande woningen tot Energie-neutrale woningen.  
 
Investeringen in gegevensbescherming en ICT-systemen staan wel genoemd in deze 
Voorjaarsnota maar specifiek het versneld verbeteren van de fysieke en ICT-beveiliging 
naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek is naar de mening van Samenwerking 
Venray hard en dringend nodig.  
 
Samenwerking Venray staat voor een maatschappij waarin iedereen naar vermogen een 
bijdrage levert. 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. 

In het kader van de WMO ondersteunt Samenwerking Venray het beleid om mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen met hun sociale netwerk en de mogelijke en noodzakelijke 
(gemeentelijke) ondersteuning. Ook hier is maatwerk voor ons het uitgangspunt en dienen 
de keukentafelgesprekken wat ons betreft om de juiste behoefte van de cliënt te ontdekken.  

We zien een daling in het aantal aanvragen voor het Mantelzorgcompliment/Keuzemenu. 
Ondanks een toegenomen PR stellen vragen wij ons af of alleen een verhoging van het 
compliment voorziet in een behoefte.  

Ondanks een aantrekkende economie en een positieve arbeidsmarktontwikkelingen blijven 
er altijd mensen die (noodgedwongen) moeten rondkomen met een beperkt inkomen. Zeker 
nu zelfs voor werkenden de lonen relatief weinig zijn gestegen.  Wij blijven aandacht vragen 
voor deze groep. Voor Samenwerking Venray is het onbegrijpelijk dat het College van 
Burgemeester en Wethouders zich nog steeds verschuilt achter gemeentelijk beleid en 
kansen om kinderen van ouders met een laag inkomen te helpen niet met beide handen 
aangrijpt.  

Rondom het onderwijs staan wij aan de vooravond van de totstandkoming van een nieuw 
Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs. Nu wordt het tijd om definitieve keuzes te 
maken op basis van stabiel lijkende leerlingenaantallen. Kinderen hebben recht op goed 
onderwijs in een goede huisvesting. 
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Het accommodatiebeleid zal verder vorm moeten krijgen, waarbij er rondom de 
totstandkoming van dit beleid een betrokkenheid en actieve inbreng van de verenigingen 
noodzakelijk is. Voor alle sport- en culturele sportverenigingen geldt wat ons betreft: gelijke 
monniken, gelijke kappen.  

Rondom het actualiseren van het subsidiebeleid maakt Samenwerking Venray graag een 
compliment aan de betrokkenen uit de ambtelijke organisatie over de wijze waarop de 
sessies met de belanghebbenden georganiseerd zijn. In het eindproduct is voor 
Samenwerking Venray wederkerigheid een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van 
subsidie.  

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.  

Binnen de kunst en cultuur gaat de focus op dit moment als eerste uit naar de bibliotheek. 
De bibliotheek moet zichzelf als het ware opnieuw uitvinden. De verdergaande digitalisering 
van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich 
terugtrekkende overheid dwingen daartoe. Dit geeft alle reden om na te denken over de 
vraag hoe de openbare bibliotheek er in de toekomst uit zal gaan zien. Het herstelplan en de 
nieuwe bibliotheekvisie beheerst de politieke actualiteit op dit moment. Draagvlak voor de 
bibliotheek is er onder de partners. De grote is vraag hoe de voornaamste doelgroep over de 
toekomst van de bibliotheek denkt: de inwoners van Venray. Bibliotheekvisie en de locatie 
zijn 2 aparte onderwerpen die ook los van elkaar bekeken moeten worden. Het 
locatieonderzoek moet plaatsvinden op basis van vooraf gestelde criteria en niet alleen m². 
De versterkende functie die de bibliotheek zou hebben voor het centrum vinden wij uiterst 
discutabel. Samenwerking Venray wil een uitgebreid locatieonderzoek en wil zich daarbij 
niet uitsluitend richten op centrumlocaties.  

Met de intentie van VieCurie om nieuwbouw te plegen lijkt Venray ook in de toekomst te 
kunnen blijven beschikken over een ziekenhuisvoorziening. Samenwerking Venray wil op 
korte termijn de mogelijkheden bespreken om een bestemming te geven aan de huidige 
locatie aan de Merseloseweg. Over één ding willen wij alvast duidelijk zijn: huisvesting van 
arbeidsmigranten is wat ons betreft op die locatie niet aan de orde.  

Venray, 24 juni 2019 
Fractie Samenwerking Venray 
 
Martin Leenders 
Theo Mulders 
Bernie van Lierop 
Erica Irene van den Akker  


