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Verslag informateurs Walraven en Van Asseldonk gemeente Venray 2022 
 

 
 
 

Duidingsgesprek 22 maart 2022 
 
Onder leiding van Antoine Walraven heeft op 22 maart in Venray de duiding van de 
verkiezingsuitslagen door de 8 fracties plaatsgevonden. 
 
Sommige fracties zijn trots op het behaalde resultaat, andere moeten een teleurstelling 
verwerken. Daarbij toont elke fractie gevoel voor de nieuwe realiteit. De campagne is goed 
en respectvol verlopen.  
De nieuwkomer GroenLinks in de raad wordt door iedereen welkom geheten. 
 
Geen enkele fractie sluit het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid op voorhand uit. 
Wel is ook al direct duidelijk gemaakt dat niet elke combinatie mogelijk is, mede als gevolg 
van de politiek-bestuurlijke crisis zomer 2021 met onder andere tot gevolg het vertrek van 
het CDA uit de toenmalige coalitie. 
 
Voor het vervolg wordt door Venray Lokaal voorgesteld te gaan werken met twee 
informateurs: Antoine Walraven en Toon van Asseldonk. Alle fracties steunen dat voorstel. 
Zij krijgen als opdracht om te onderzoeken of een breed samenwerkingsakkoord mogelijk is. 
Daarbij moeten de politiek thematische overeenkomsten van de betrokken partijen in beeld 
gebracht worden. 
 
 
 

 

Gesprekken met de 8 fracties op 24 en 28 maart 2022 
 
De beide informateurs hebben met de 8 fracties gesproken op 24 en 28 maart, zij werden 
daarbij ondersteund door griffier Sophie Boere en de senior beleidsadviseur Mat van den 
Beuken. Tijdens de gesprekken werden uiteraard aantekeningen gemaakt, maar ook is 
afgesproken geen formele gespreksverslagen te maken. De besprekingen in deze fase 
hebben een vertrouwelijk karakter gehad. Alle fracties werden in deze gesprekken 
vertegenwoordigd door twee of drie leden. 
 
Ter voorbereiding op de gesprekken was een vragenlijstje aan alle fracties toegestuurd zodat 
duidelijk was welke onderwerpen in het gesprek aan de orde zouden komen.   
 
Alle gesprekken zijn op een plezierige wijze verlopen. De sfeer was goed, men was open en 
constructief. De informateurs willen daarom iedereen danken voor de waardevolle inbreng 
in deze fase. 
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Enkele opmerkingen vooraf 
 
Het terugtreden van het CDA uit de toenmalige coalitie in Venray in 2021 heeft veel 
commotie veroorzaakt. Dat is nog steeds niet goed verwerkt of uitgesproken. Het gevoel dat 
het bij het CDA ontbreekt aan voldoende zelfreflectie wordt ook nu nog steeds breed 
ervaren. Omdat verder de bereidheid om richting de toekomst, zeker in het belang van 
Venray, constructief samen te werken met het CDA ook breed gevoeld wordt, lijkt het ons 
verstandig op korte termijn te gaan werken aan het herstel van vertrouwen. Wij stellen 
daarom voor dat de burgemeester en de griffier, wellicht ondersteund door een extern 
deskundige, hiermee aan de slag gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat alle betrokken partijen 
hieraan gaan meewerken. De situatie leidt er op dit moment wel toe dat deelname van het 
CDA aan een coalitie een brug te ver lijkt voor de meeste andere fracties. Daarbij moeten we 
opmerken dat met name de positie van de lijsstrekker en beoogd wethouders kandidaat van 
het CDA op veel weerstand stuit.  
 
Na het terugtreden van het CDA is door de overige partijen in de raad een 
Samenwerkingsakkoord opgesteld en op basis daarvan is, met een externe wethouder 
namens alle partijen, verder gewerkt. Dat is goed bevallen en daarmee is de basis gelegd 
voor het huidige gevoel dat een brede samenwerking in de Venrayse gemeenteraad ook de 
komende periode wellicht mogelijk is en zeker op haalbaarheid onderzocht moet worden. 
 
Op basis van de gevoerde gesprekken steunen wij dat streven als informateurs van harte. 
We wijzen er daarbij wel op dat dit op gespannen voet kan komen te staan met het ook 
breed gevoelde streven om op korte termijn met een nieuw akkoord aan de slag te gaan. 
Om de haalbaarheid van brede samenwerking echt te onderzoeken moet een zorgvuldig 
proces doorlopen worden en dat vraagt extra tijd. Naar onze mening moet het echter ook 
dan mogelijk zijn om ruim voor de zomer met een nieuw akkoord en een nieuwe 
wethoudersploeg in Venray aan de slag te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat deze investering 
aan de voorkant om tot een breed gedragen akkoord te komen de komende vier jaar veel 
winst kan opleveren en kan leiden tot een besluitvaardige periode met een constructieve 
samenwerking tussen raad en college. 
 
Wij adviseren daarbij om in de formatiefase goede afspraken te maken over de wijze van 
communicatie. Het is goed om open en transparant te zijn over het proces en de voortgang, 
maar het is niet verstandig om in die fase via de pers of social media met elkaar en met de 
samenleving in gesprek te gaan over de inhoud. Dat is ook in de informatiefase overigens 
niet handig want het kan het werk van de informateurs voor de voeten lopen. 
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Wat voor een akkoord willen we in Venray? 
 
Zoals gezegd is de brede samenwerking van de laatste maanden goed bevallen. Daarom is er 
zeker draagvlak voor een breed raadsakkoord. Aan de andere kant is ook duidelijk dat een 
volledig door de gehele raad gesteund akkoord op dit moment niet haalbaar is omdat SP 
samenwerking met CDA uitsluit. 
 
Daarnaast is ons uit de gesprekken duidelijk geworden dat een volledig dichtgetimmerd 
(klassiek) coalitieakkoord niet meer gewenst is. De samenleving verandert snel, de taken van 
de gemeente nemen steeds verder toe, het werk wordt steeds ingewikkelder en grote 
wereldwijde ontwikkelingen hebben invloed op de lokale samenleving en dus ook op het 
bestuur ervan en op de wijze waarop het bestuur daar op moet reageren. 
 
Er moet meer ruimte komen voor de raad om met eigen initiatieven te komen en zelf zaken 
te agenderen; om, met al dan niet wisselende meerderheden, tot besluitvorming te komen.  
 
Daarom adviseren wij om te starten met een globaal bestuursakkoord op hoofdlijnen.  
Onderwerpen die daarin zeker globaal aangeduid moeten worden zijn: wonen, 
duurzaamheid, agrarische sector, leefbaarheid, sociaal beleid, energietransitie, participatie, 
inclusiviteit, vliegbasis De Peel, huisvesting arbeidsmigranten en opvang vluchtelingen. 
Daarbij merken we wel op dat dit overzicht niet uitputtend is. In de eerste gespreksronde is 
dit nog niet diepgaand besproken, maar het geeft wel inzicht in belangrijke onderwerpen 
voor Venray. 
 
Uit de vergelijking van de verschillende verkiezingsprogramma’s blijkt al dat er over een 
groot aantal onderwerpen en de beleidsuitgangspunten daarbij overeenstemming bestaat of 
gevonden kan worden. Echte breekpunten zijn we in de gesprekken niet tegengekomen al 
zijn er natuurlijk wel verschillen van inzicht in dossiers als: de relatie tussen duurzaamheid of 
leefbaarheid en intensieve veehouderij, de manier waarop armoedebeleid ingevuld moet 
worden.  
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Wie wil met wie samenwerken? 
 
Laten we niet om de hete brij heen draaien: een coalitie met CDA als een van de 
deelnemende partijen is op dit moment een brug te ver. Daar moet eerst gewerkt worden 
aan herstel van vertrouwen en volgens ons is iedereen bereid daaraan mee te werken. Dat is 
nu echter niet op te lossen met een enkel gesprek, daarvoor is er te veel gebeurd. 
 
Alle andere combinaties lijken op dit moment mogelijk. Een krappe links georiënteerde 
coalitie is enkele keren als mogelijkheid geopperd, maar is niet de meest haalbare variant. 
Daarnaast hebben de drie linkse fracties SP, PvdA en GroenLinks aangegeven zeker bereid te 
zijn om als Links blok samen te werken met andere partijen in een coalitie of 
samenwerkingsverband. 
 
De meest gehoorde en op een breed draagvlak gestoelde vorm van samenwerking bestaat 
uit Venray Lokaal, Samenwerking Venray, VVD en D66 met een meerderheid van 17 zetels in 
de raad van 27 zetels. Drie van deze partijen hebben winst geboekt bij de verkiezingen en 
daarom doet deze constructie ook recht aan de stem van de kiezer. 
 
Als de drie partijen in de linkerflank van de raad inderdaad tot een samenwerkingsvorm 
komen als Links blok lijkt samenwerking met de eerdergenoemde vier partijen mogelijk. Dan 
ontstaat een meerderheid van maar liefst 21 zetels in de raad van 27. In die constructie zou 
de oppositie slechts uit 1 partij bestaan en de vraag is of dan een extra poging om op de 
inhoud op een gezamenlijke lijn te komen niet de moeite waard zou kunnen zijn. 
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Advies informateurs 
 
Ons advies is dat VL, SV, VVD en D66 op korte termijn met elkaar in gesprek gaan om te 
komen tot een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Zodra de contouren daarvan in beeld zijn is 
een gesprek met het Linkse blok mogelijk. Dit om te bezien of zij het akkoord kunnen 
steunen en zo ja onder welke voorwaarden en op welke wijze. Deze optie is zeker de moeite 
van het onderzoeken waard. Dat is mede de reden waarom we zeggen, ga niet alleen voor 
snelheid, maar ook voor zorgvuldigheid en breed draagvlak.  
Op dat moment kan ook met het CDA gesproken worden om hun reactie op het akkoord te 
peilen. 
 
Wie het voortouw in deze formatiefase gaat nemen, moeten de betreffende fracties met 
elkaar bespreken. Natuurlijk is het mogelijk dat de fractievoorzitter van de grootste en 
winnende partij Venray Lokaal die rol op zich neemt. Maar er kan ook voor gekozen worden 
in die fase gebruik te maken van onafhankelijke externen om als procesbegeleiders een en 
ander in goede banen te leiden. 
 
Zodra het akkoord op hoofdlijnen in de steigers staat moet bekeken worden wat een goede 
portefeuilleverdeling wordt voor het nieuwe college. Vervolgens maken de verschillende 
fracties hun kandidaten bekend en wordt een passende taakverdeling gemaakt.  
Er is nog wat verschil van opvatting over het gewenst aantal wethouders. Er is veel werk te 
doen en de werklast van de huidige wethouders is groot. Dat leidt ertoe dat sommige 
fracties bepleiten te gaan voor vijf wethouders. Andere denken dat het tot nu toe 
gebruikelijke aantal van vier wethouders voldoende moet zijn. Wij beperken ons als 
informateurs nu tot de opmerking dat een viertal bij een omvang van de gemeente Venray 
het meest gebruikelijk is. Het zou naar onze opvatting met een goede rolverdeling en een 
stevige ambtelijke ondersteuning ook voldoende moeten zijn. Daarbij kan ook bezien 
worden in hoeverre de burgemeester enkele (politiek niet gevoelige) dossiers kan 
behartigen.  
Alle partijen hebben aangegeven geschikte wethouder kandidaten te hebben. Ook het Linkse 
blok heeft aangegeven gezamenlijk met een voordracht te kunnen komen. 
 
Zodra de wethoudersploeg bekend is worden die namen voorgesteld aan de raad en daar 
worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd voor de nieuwe periode van vier jaar. Uiteraard 
worden daarbij eerst integriteitstoetsen uitgevoerd om verrassingen in een later stadium 
zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
 
Tot zover ons advies. 
Dan is het nu tijd om de fracties de gelegenheid te geven voor een eerste reactie op ons 
advies. 
 
 
Antoine Walraven 
Toon van Asseldonk 


