
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2018 
 
Allereerst dank aan de opstellers van de laatste begroting in deze collegeperiode.  

Deze beschouwingen worden voor PP2 de laatste.  

Na ruim acht jaar in de Venrayse politiek actief te zijn geweest zal de partij samen met inVENtief 

een nieuwe partij vormen. VENRAY Lokaal. 

PP2 is ervan overtuigd dat deze samenvoeging zijn vruchten zal gaan afwerpen.  

Onze hoop is gevestigd op nieuw elan met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college.  

 

In de aanbiedingsbrief opent het college met de mededeling het komende half jaar hard aan het 

werk te gaan met de resterende activiteiten.  

Dat is mooi! Toch heerst bij PP2 de indruk dat er op een aantal vlakken niet altijd hard gewerkt is. 

Zo heeft het college ook wel wat tegenslagen gehad.  

Moeilijke dossiers, twee wethouders wisselingen, waarvan de laatste nog zeer recent, liggen 

daaraan ten grondslag. Dat werkt natuurlijk niet mee aan de continuïteit van het beleid en 

uitvoering.  

 

Verantwoordingsdebat en overdrachtsdocument 
 
Voor PP2 een reden om te pleiten voor een verantwoordingsdebat in de laatste vergadering van 

deze periode.  

We willen graag een checklist van het college om te kunnen aanvinken welke resultaten er 

daadwerkelijk bereikt zijn, welke niet en welke door omstandigheden nog niet zijn afgerond.  

Bij dit verantwoordingsdebat zou het goed zijn dat alle partijen eens kijken wat er is bereikt, wat 

niet en wat er in de toekomst beter kan.  

Een gezonde zelfreflectie kan nooit kwaad.  

En bovenal wat heeft de burger van Venray gemerkt van onze inzet de afgelopen 4 jaren? 

Laten we samen de balans opmaken! 

Daarbij zou een overdrachtsdocument door de raad en de griffie, maar ook in samenwerking met 

de organisatie voor de nieuwe raad moeten worden opgesteld. 

In dit overdrachtsdocument staan bevindingen van de afgelopen periode met tips voor de 

toekomstige raad en coalitievorming.  

 

Vraag aan college en andere partijen: 
Hoe staat u tegenover een verantwoordingsdebat aan het eind van deze periode? 
 
PP2 wil wel een tipje van de sluier optillen. Het is niet een periode van wanhopig oppositie voeren 

geweest. In verschillende meerderheden heeft de partij resultaten geboekt.  

Kleinere maar ook grotere.  

We hebben ons hard gemaakt voor duurzaamheid, het jaarlijks ruimen van de Maasoever, de 

aanpak van illegale bomenkap langs de A73, de felle reclamemast aan de overkant van de A73, 

zonnepanelen en de zorg om de bijenpopulatie. 

Voortdurend aandacht gevraagd voor de vervuiling met glyfosaat. 

Maar ook hebben wij onze nek uitgestoken voor het Kunstencentrum en voor een AZC in 

Blitterswijck, waarbij we vele moties hebben ingediend om voor Blitterswijck het nodige draagvlak 

te creëren.  
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Moties voor watertappunten, Veilig Honk en de rode loper zijn een stille dood gestorven.  

Veilig Honk bleef net zo lang op de plank liggen tot de techniek ons inhaalde en de 

watertappunten leken onhaalbaar. Bijzonder verbaasd maar ook een beetje trots waren wij 

daarom dat er ineens toch een watertappunt in Venray is geplaatst.  

 

Regeerakkoord en effecten btw-verhoging 
 
Als het regeerakkoord zijn volledige weerslag zal krijgen dan zal dat voor de zwakkeren in onze 

gemeente voelbaar worden. Het is afwachten of alles definitief zal doorgaan, maar als dat wel het 

geval is dan zijn de gevolgen voelbaar. 

De verhoging van de BTW van 6% naar 9% zal het hardst aankomen bij de mensen die moeten 

rondkomen van een uitkering of pensioen. Bij de mensen die om uiteenlopende reden niet 

werken. 

De dagelijkse boodschappen vormen in verhouding bij deze groepen een groter deel van hun 

inkomen dan bij de mensen met een hoger inkomen. Compensatie met minder belasting op werk 

gaat bij deze groepen dus niet op. 

Goed en gezond eten moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.  

 

De btw-verhoging heeft ook flinke gevolgen voor de bedrijven. Het MKB staat hoog in het vaandel 

in Venray.  

Deze bedrijven zullen de grenseffecten gaan voelen. Mensen zullen vaker hun boodschappen in 

Duitsland halen. Venray ligt relatief dicht bij de grens en zal daar extra aandacht voor moeten 

hebben.  

PP2 doet een oproep aan het college en de drie partijen, die ook in onze gemeenteraad zitten 

(VVD, CDA, D66) en deel uitmaken van de landelijke coalitie, om flink te gaan lobbyen bij de 

landelijke politiek.  

 

Vraag aan het college: 
Is het college van plan hierin actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet? 
 
 
Terug naar de begroting: verkeerde volgorde stukken en omissies 
 

PP2 kan het niet waarderen dat reserveringen in de begroting zijn opgenomen, terwijl de raad 

daar nog een besluit over moet nemen of een standpunt over zou moeten innemen.  

Voorbeeld zijn de 60.000 euro’s voor the B. Het college heeft het besluit genomen, per ingekomen 

stuk wordt de commissie Leven geïnformeerd en inmiddels staat het ook in de begroting. 

Voortvarend zou je zeggen, maar het college moet de politieke voelsprieten hebben om te 

begrijpen dat de raad of de commissie hier wel een mening over heeft en dus met een voorstel 

naar de raad komen alvorens het blindelings in de begroting op te nemen. Bovendien ook nog 

bijna onzichtbaar opgenomen. Pas op pagina 131 is de subsidie voor the B terug te vinden. 

Er is zelfs een motie tijdens de vorige begrotingsbehandeling verworpen om een plan uit te 

werken voor professionalisering en dit voor te leggen aan de commissie afgelopen voorjaar. 

Daarna is bij de laatste voorjaarsnota een motie aangehouden om van the B op termijn een 

culturele basisvoorziening te maken. En nu, nu fietst het college even voor 3 jaar lang € 60.000 in 

de begroting zonder dit eerst voor te leggen aan de commissie en raad. 

Voorbeeld hoe het wel kan is het MFG in Blitterswijck. Eerst naar de raad en dan in de begroting 

opnemen.  

 

Om de begroting overzichtelijk en leesbaar te maken zijn alle tabellen met de bedragen 

vereenvoudigd. Dat doen we al jaren zo. Bij elke tabel staat x € 1.000,=. 

Het is dan ook slordig te moeten constateren dat bijvoorbeeld op de pagina’s 17, 27 en 47 de 

bedragen voluit staan. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld een gemeenschapshuis in Veulen in 

2016 15 miljoen euro heeft gekost en de totaal onttrekkingen aan de reserves bijna een half 
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miljard was of de kapitaallasten parkeren bijna 7 miljard.  

Als dat maar goed gaat met rekenen! 

 

Programma 1 Leven 
 
Jeugdzorg 

 

Uit cijfers blijkt dat er in Venray meer jongeren met jeugdhulp in aanraking komen. 

De geluiden over de financiële gevolgen van de jeugdzorg uit andere gemeenten zijn 

verontrustend. Volgens de voormalige wethouder was er geen reden voor Venray om ons zorgen 

te maken. PP2 hoopt dat we straks niet geconfronteerd worden met andere berichten. 

 

The B 

 

Het beleid bij the B heeft er nog niet toe geleid dat er een bloeiend centrum voor de jongeren is in 

Venray. De gemeente heeft erg veel geld uitgetrokken om dit gebouw te realiseren.  

Het college kiest ervoor, waarschijnlijk ter voorkoming van kapitaalvernietiging, de komende 3 

jaar 60.000 euro per jaar subsidie toe te kennen.  

Zonder tussenkomst van de raad!  

Waarom is het nodig om 3 personeelsleden aan te stellen voor de organisatie van de activiteiten.  

Het is voor de andere jeugdsozen in onze gemeente onverteerbaar dat zij bijvoorbeeld maar 

6.600 euro krijgen, volledig draaien op vrijwilligers en misschien wel helemaal geen subsidie in de 

toekomst meer tegemoet kunnen zien.  

En dat terwijl juist deze sozen aan de gemeentegrens en dus ver weg van het centrum van 

Venray een belangrijke rol spelen voor de jeugd in onze dorpen! 

 

Vragen aan het college: 
1. Waarom meet het college met verschillende maten bij de verschillende sozen? 
2. Kan het college aan de andere jeugdsozen uitleggen waarom men voor 

verschillende maten kiest?  
3. Wanneer kunnen we het nieuwe subsidiebeleid tegemoet zien en waarom wordt 

dat daarin niet in meegenomen?  
 

Programma 2 Wonen 
 

Sociale huurwoningen 

 

PP2 hoopt dat er in de nieuwe prestatieafspraken voldoende aandacht komt voor de betaalbare 

huurwoningen. Al jaren pleit PP2 hiervoor en nog steeds zijn er wachtlijsten voor woonurgenten. 

 

Huisvesting arbeidsmigranten 

 

Nog altijd lopen we achter de feiten aan als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten.  

Geluiden gaan op om in het Roekenbosch arbeidsmigranten te vestigen.  

Het actualiseren van het beleid zou eerst moeten voordat we overgaan tot ad hoc oplossingen.  

 

Glasweb 

 

Terwijl de wereld zich opmaakt voor het supersnelle 5G gaat er in Venray de schop in de grond 

voor het glasvezelnetwerk. 

Het kaartje van Glasweb maakt weer eens duidelijk dat de oostkant van de gemeente als laatste 

aan de beurt is van Pop 1 (2019) terwijl daarna bekeken zal worden of de kern Venray überhaupt 

aangesloten zal gaan worden. De grootste groep moet dus nog maar afwachten of zij van dit 

initiatief gaan “profiteren”. 
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PP2 blijft dit een slechte en risicovolle investering vinden.  

 

Handhaving 

 

Een vaker gehoord argument om niet te handhaven is dat er geen goed alternatief geboden kan 

worden. Voorbeeld hiervan is de illegale huisvesting arbeidsmigranten.  

PP2 vindt dat er meer geld naar handhaving mag gaan. 

 

Asbest en energie 

 

Venray zoekt samenwerking met Horst aan de Maas en de provincie als het gaat om 

asbestverwijdering. De verwachting is dat sloop vaker zal voorkomen door de verplichting van 

asbestverwijdering.  

PP2 roept het college op om in de pilot met de provincie de koppeling te maken met energie. Dus 

bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen. Deze koppeling maakt de provincie tenslotte ook. 

 

Vraag aan het college: Welke pilot is hier in beeld? 
 
Energiestrategie 2030 

 

Als het gaat om duurzaamheid en energie dan komen we in de gemeente vaak niet verder dan de 

“ambitie” uitspreken. Ambities zijn mooi, maar dan moet je wel voor ogen hebben welk doel je 

precies wilt bereiken en wat je daarvoor concreet moet doen.  

De begroting vermeldt: “Venray wil vooral inzetten op lokale mogelijkheden als zon, WKO en bio 

vergisting, maar sluit geen enkel alternatief uit.” 

 

Vraag aan het college: Betekent dit citaat ook dat windenergie tot de opties blijft 
behoren? 
 
Ook in het uitvoeringsprogramma 2018-2021 wordt gesteld dat er de afgelopen jaren wel wat 

gebeurd is, maar nog veel te weinig om de gestelde doelen te halen. Kortom een inhaalslag is aan 

de orde.  

 

Bijensymposium 

 

PP2 heeft een motie ingediend voor een betere leefomgeving van de bij in onze gemeente. 

De vertaling van de motie om de mogelijkheden te onderzoeken voor een bijenvriendelijke 

gemeente en om een plan van aanpak voor 1 oktober 2017 op te stellen, vinden we nog niet 

terug in deze begroting. Wel staat er 67.000 euro gereserveerd voor een symposium in onze 

gemeente.  

Dat stond al op de planning, maar daar wordt onze gemeente niet “bijenvriendelijker” door.  

 

Vragen aan het college: 
1. Welke wethouder heeft dit in zijn portefeuille? 
2. Hoe is de stand van zaken met een plan van aanpak?  

 
Programma 3 Werken 
 
Winkelcentrum Venray 

 

Tot nu toe zijn er weinig concrete stappen genomen om te komen tot een verbeterd 

winkelcentrum.  

Ook na een ronde tafel bijeenkomst is “de Brier” nog altijd punt van discussie.  

Verder gaan er geluiden op dat de bibliotheek naar het voormalige AH pand verhuist.  
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Vragen aan het college: 
1. Is het AH pand de beste optie voor de bibliotheek?  
2. Zijn er nog andere mogelijkheden voor de bibliotheek? 
3. Wat staat er te gebeuren met het huidige pand waar de bibliotheek nu in is 

gevestigd?  
4. Wil de bibliotheek op de huidige plek blijven zitten? 

 
MKB 

 

“Het MKB blijft een van de belangrijkste motoren van onze economie en verdient daarmee onze 

blijvende aandacht” vermeldt de begroting. Dit onderschrijft onze aandacht en vraag aan het 

college aan het begin van de beschouwingen in het kader van het regeerakkoord.  

 

Bezoekerscentrum Duitse begraafplaats Ysselsteyn 

 

Er is nu in de begroting € 350.000,= opgenomen voor een bezoekerscentrum bij de begraafplaats. 

Dit vindt PP2 een flink bedrag. Wij zijn van mening dat voor een (inter)nationale opgave het Rijk 

en onze Duitse buren aan de lat staan om met geld over de brug te komen. 

 

Vraag aan het college: Betaalt het Rijk of Duitsland mee aan dit centrum? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Mobiliteitsplan 

 

Een goed mobiliteitsplan betekent goed vooruit denken. Dat beschrijft het college ook in de 

begroting. Meer aandacht voor de fiets onder andere. PP2 is daar blij mee. Waarbij er uiteraard 

ook aandacht moet komen voor de elektrische fiets.  

Nog te vaak lopen we achter de feiten aan. Eerst worden bedrijven neergezet op een 

bedrijventerrein, waarna dan pas duidelijk wordt dat er logistieke problemen ontstaan. Zie de 

rotonde bij de evenementenhal.   

 

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum 

 

De gebiedsontwikkeling zal spoedig daadwerkelijk in werking gezet worden.  

Regelmatig worden de omwonenden geïnformeerd. Men wordt er met allerlei werkgroepen bij 

betrokken. Zo is er ook een verkeerswerkgroep Blitterswijck mee bezig. Bij een laatst gehouden 

informatieavond werd duidelijk dat de aansluiting vanuit Blitterswijck richting Venray op een 

onlogische manier zal gaan plaats vinden. De werkgroep heeft regelmatig aangedragen de 

aansluiting vanaf de Kulertsweg te realiseren.  

Anders loopt Wanssum het risico dat er alsnog veel verkeer over de weg door het dorp zal gaan. 

En dat was nu juist niet de bedoeling van de rondweg.  

En dat zal niet alleen autoverkeer vanuit Blitterswijck zijn, maar ook de nodige vrachtwagens uit 

de omgeving. 

Mooder Maas lijkt open te staan voor deze andere aansluiting vanaf de Kulertsweg.  

 

Vraag aan het college: Is het college bereid om samen met de werkgroep en Mooder 
Maas te kijken naar de aangedragen oplossing voor aansluiting vanuit Blitterswijck naar 
Venray? 
 
Het college heeft in een vorig Memorie van Antwoord aangegeven een visie op te stellen voor de 

afwikkeling van gevaarlijke stoffen op de N270. Dit in het kader van eerder gestelde vragen over 

de positie van Jewagas en de rondweg. 
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Vraag aan het college: heeft het college hier al stappen in gezet? Zo ja welke? 
 
Klimaatadaptatie en Steenbreek 

 

Om problemen rondom de klimaatverandering en de hevige regenbuien te voorkomen gaat het 

college op negentien locaties afkoppelen. Dat is mooi. Maar zo wordt ook het riool vergroot. PP2 

vindt dat letterlijk dweilen met de kraan open. Veel beter is om verstening van onze gemeente 

tegen te gaan, meer bomen te planten en meer af te koppelen.  

Tegen de verstening heeft PP2 een unaniem aangenomen motie ingediend om aan te sluiten bij 

operatie Steenbreek.  

De wethouder heeft zich laatst in het openbaar diskwalificerende uitgelaten over het bestuur in dit 

initiatief. Dat betreurt PP2. Verder heeft de wethouder nog geen enkele stap ondernomen met 

Steenbreek. Zelfs een afspraak maken lukt niet! 

 

Vraag aan de verantwoordelijk wethouder: wat gaat de wethouder doen met de 
uitvoering van Operatie Steenbreek? 
 
Programma 4 Besturen 
 

Samenwerking 

 

Het college doet de oproep aan de raad om met elkaar het gesprek aan te gaan hoe men zich 

moet verhouden als het gaat om (regionale) samenwerking.  

PP2 begrijpt deze oproep goed. De raad moet hier de hand in eigen boezem steken, aangezien de 

raad niet eenduidig is geweest hierin. Een mooi thema om mee te geven in het 

overdrachtsdocument aan de nieuwe raad.  

 

Gemeentehuis 

 

Het mooiste gemeentehuis van de provincie, zei de voormalige griffier.  

Dit gemeentehuis is verbouwd voor een kleine 24 miljoen euro. Jaarlijks schrijven we   

€ 406.000,= af om de gemaakte kosten te dekken.  

De grootschalige en dure verbouwing was ook noodzakelijk vanwege de slechte kwaliteit van de 

muren. Rottende vochtplekken werden bestreden. Maar al sinds 2 jaar doemen de plekken weer 

op in de kelder.  

 

Vragen aan het college: Was er garantie op de verbouwing? Zo ja wanneer worden deze 
plekken weer aangepakt? Zo nee? Wat gaat het ons dan opnieuw kosten om dit 
probleem voor ééns en altijd op te lossen?  
 
Paragraaf A. Lokale heffingen 
 
OZB 

 

PP2 blijft pleiten voor een maximale verhoging van de OZB met het inflatiepercentage. Terecht 

vindt PP2 het als er geen verhoging van de OZB komt.  

Al die jaren heeft het college de OZB met de hogere macronorm verhoogt, maar in een adem 

vindt het college dat vanaf 2019 het inflatiepercentage in moet gaan.  

Een flink staaltje van “over je graf heen regeren”.  

 

Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Zorgelijk vindt PP2 het weerstandsvermogen van de gemeente.  

1,50 is niet veel. Er hoeft maar iets mis te gaan bij Glasweb (toch een risicovolle aangelegenheid) 
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of bij het Kunstencentrum en ons weerstandsvermogen keldert.  

 

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Groenbeheerplan 

 

Dit beheerplan loopt van 2011 t/m 2014. Een actualisatie heeft niet plaats gevonden de afgelopen 

jaren. Een nieuw plan staat pas voor 2018 op de rails. Bijna 4 jaar dus niets gedaan. Pijnlijk 

duidelijk wordt waar de prioriteiten hebben gelegen. Dat is ook zichtbaar in het straatbeeld. En 

zichtbaar voor de burgers.  

Voor PP2 (VENRAY Lokaal) zal dit in de volgende periode hoog op de agenda staan.  

Een bijenvriendelijke gemeente zal meer groen en meer bloemen moeten hebben.  

Venray bloeit zal letterlijk vertaald moeten worden. 

 

Tot slot 
 
Er zijn zaken goed gegaan en er zijn zaken niet goed gegaan.  

De economie trekt aan en de crisis is voorbij. Dat levert kansen op.  

Er liggen nog heel veel opgaven binnen onze gemeente.  

De toekomst van de intensieve veehouderijen, een duurzaam afvalbeleid en ga zo maar door! 

 

Het klimaat, duurzaamheid, schone lucht en gezondheid van onze inwoners voor nu en de 

toekomst is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Met dit in het achterhoofd gaat PP2 met vertrouwen het debat, het jaar 2018 en de aankomende 

verkiezingen tegemoet.  

 

Fractie PP2 

Carla Brugman 

Richard de la Roy 

Theo Francken 

 

 

 

 

 


