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1   INLEIDING
Bij het inspelen op de ontwikkelingen en veranderingen kunnen wij als coalitie verder bouwen op de solide 

basis die de afgelopen jaren met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties is gelegd.  

Waarbij wij door middel van dit coalitieakkoord eigen accenten leggen als het gaat om thema’s en daarbij 

horende opgaven die er voor ons en de Venrayse gemeenschap toe doen. 

Voordat wij in hoofdstuk 3 stil staan bij deze thema’s en opgaven, plaatsen wij het voorliggend 

coalitieakkoord in hoofdstuk 2 eerst in perspectief. Daarbij spreken wij de behoefte uit om dit coalitieakkoord 

te plaatsen binnen een lange termijn, strategisch, perspectief van Venray. Om vervolgens de vertaling te 

maken naar de komende vier jaar, met de bijbehorende organisatie.

Met hetgeen in hoofdstuk 2 staat verwoord in het achterhoofd, gaan wij in hoofdstuk 3 in op de inhoudelijke 

thema’s en opgaven. Daarbij houden wij vast aan de indeling in domeinen zoals daar vier jaar geleden voor is 

gekozen: Leven-Wonen-Werken-Besturen. 

Per thema zal beknopt worden verwoord wat wij als coalitie willen bereiken. Om vervolgens op hoofdlijnen te 

benoemen wat wij daarvoor gaan doen. 

In de laatste hoofdstukken staan wij stil bij het financieel kader voor de komende vier jaar (hoofdstuk 4),  

gevolgd door de portefeuilleverdeling (hoofdstuk 5), waarna wij in hoofdstuk 6 eindigen met de 

ondertekening.

Met dit coalitieakkoord leggen wij de basis voor de komende raads- en collegeperiode. Het college van 

burgemeester en wethouders gaat aan de slag met het concreet uitwerken van dit coalitieakkoord in een 

collegeprogramma voor de komende vier jaar.

 

VOORWOORD
Met het derde decennium van deze eeuw in zicht is het maken van keuzes voor de toekomst noodzaak.  

Niet alleen de opgaven voor de komende tien jaar vanuit de diverse overheden maar ook de ontwikkelingen 

in onze dagelijkse leefomgeving vragen om een duidelijk richtinggevend kader. 

In 2030 zal de wereld maar ook Venray er heel anders uit zien. Hoe, dat weet nu nog niemand. Maar op het 

gebied van onder andere duurzaamheid, informatietechnologie, energie en zorg gaat er veel veranderen. Van 

belang voor de inwoners van Venray is dat we ons daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Doel is dat we de 

juiste voorwaarden scheppen om op deze kansen en uitdagingen in te kunnen spelen.

Op basis van de uitslag van de verkiezingen van 21 maart jongstleden hebben wij als CDA-Venray, VENRAY 

Lokaal en D66 het mandaat gekregen om aan de slag te gaan. Met waar we als partijen zelf, maar vooral ook 

in gezamenlijkheid, voor staan gaan we de uitdagingen van nu én die van de toekomst graag met u aan. I 

n dit coalitieakkoord kunt u lezen waar wij ons op gaan richten en wat onze accenten zijn. Tevens nodigen wij 

nadrukkelijk ook de andere partijen in de gemeenteraad en de gehele Venrayse gemeenschap uit om aan de 

uitvoering van dit akkoord mee te werken. 

De huidige uitgangssituatie is positief. De gemeente is op orde en de economie draait op volle toeren.  

Maar in goede tijden moeten we er aan blijven werken dat ook in slechte tijden Venray haar zaakjes op orde 

heeft. Dat zijn we als het bestuur van deze mooie gemeente aan onze inwoners verplicht. 

Het akkoord wat nu voorligt stelt ons in staat de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan waarbij alle 

Venraynaren meedoen en iedereen gelijke kansen heeft. 

We gaan samen aan de slag voor ‘Een gezonde toekomst voor Venray’.

VENRAY, 17 MEI 2018,

JAN LOONEN, CDA, FORMATEUR

MEDE NAMENS:

C ARLA BRUGMAN-RUSTENBURG, VENRAY LOKAAL

DAAN JANSSEN, D66

Een gezonde 

toekomst 

voor Venray
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2.2   VERTAALD NAAR DE PERIODE 2018-2022
In deze raads- en collegeperiode willen wij stappen zetten die bijdragen aan een leefomgeving die sociaal en 

leefbaar is. Maar ook duurzaam, gezond en klimaatbestendig. Een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is 

voor generaties na ons: een gezonde toekomst voor Venray.

Zonder andere thema’s te kort te willen doen, ook daar gaan wij voortvarend mee aan de slag of mee verder, 

is er voor ons wel één thema dat de komende vier jaar extra aandacht vraagt: Duurzaamheid.  

En dan duurzaamheid in de brede zin van het woord. Wij volgen daarbij de definitie van de Verenigde Naties 

die luidt: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. 

Als wij het over duurzaamheid in brede zin hebben, verstaan wij daaronder in ieder geval:

•  het terugdringen van het energiegebruik,

•  het opwekken, opslaan en gebruiken van alternatieve energie,

•  duurzaamheid, inclusief de voedseltransitie,

•  een gezonde woon- en leefomgeving,

•  circulaire economie,

•  klimaatadaptatie,

•  een gemeentelijke financiële huishouding die duurzaam op orde is.

Voor ons is het duidelijk dat wij als gemeentelijke organisatie (raad-college-ambtelijke organisatie), met de 

Venrayse gemeenschap, maar ook, gezien de omvang van de opgaven, met de regio en andere partners, het 

begrip duurzaamheid verder moeten concretiseren en als het ware moeten verinnerlijken. Daarbij helpen ons 

de door de Verenigde Naties geformuleerde ‘Global goals’ en de nationale vertaling die daarvan gemaakt is in 

het Interbestuurlijk programma en het Klimaatakkoord.

Bij keuzes die wij maken is duurzaamheid een belangrijke afweging. Wij kiezen er daarom voor om in 

hoofdstuk 3 bij de inhoudelijke thema’s duurzaamheid als een rode draad een plek te geven. Bijvoorbeeld:

•  onder Leven bij voorzieningen, onderwijshuisvesting, zorg;

•  onder Wonen bij Omgevingswet, woningbouw, woonomgeving, veiligheid, handhaving;

•  onder Werken bij visie veehouderij, economische ontwikkeling, infra, mobiliteit;

•  onder Besturen bij het Interbestuurlijk programma, stimulering, revolverende fondsen.

Daarmee is duurzaamheid een thema dat binnen elke portefeuille een plek en aandacht krijgt.

2   HET COALITIEAKKOORD IN PERSPECTIEF
2.1   STRATEGISCH PERSPEC TIEF
In oktober 2013 is de herijkte strategische visie ’Venray stad in de Peel (2025)’ door de gemeenteraad 

vastgesteld. Dit betrof een herijking van onze strategische visie uit 2009. Vanuit de (herijkte) strategische 

visie is de afgelopen jaren stevig gewerkt aan een toekomstbestendig Venray waar het goed wonen, leven en 

werken is. Deels door toepassing van de drie leidende en richtinggevende perspectieven die uit het proces 

van totstandkoming strategische visie naar voren kwamen:

 (REGIONALE) SAMENWERKING,

 KWALITATIEVE ONT WIKKELING,

 ZELFSTURING. 

Maar ook door het versterken van de positie van Venray als tweede stedelijke kern in de regio en de daarbij 

horende verantwoordelijkheden. Zoals bij de totstandkoming van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, bij 

het met de regio invulling geven aan de doelstellingen voortvloeiend uit het Interbestuurlijk Programma (IBP) 

en bij het nemen van het voortouw op een aantal regionale dossiers zoals jeugdzorg, agrofood of ruimtelijke 

ontwikkeling.

Kijkend naar de veranderende wereld en de veranderende positie van de (gemeentelijke) overheid, gaan 

wij komen tot een nieuwe strategische visie 2020-2030. Het feit dat we in deze coalitieperiode een nieuw 

decennium betreden is daarbij een mooie gelegenheid. Met name omdat dit nieuwe decennium voor diverse 

ontwikkelingen een belangrijke periode gaat worden. Zonder uitputtend te willen zijn:

•  onze duurzaamheids-, energie- en klimaatopgaven;

•  de invoering en implementatie van de Omgevingswet;

•  demografische en technologische ontwikkelingen die zich het komend decennium steeds sterker laten 

voelen, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsmarkt en mobiliteit;

•  de steeds complexere vraagstukken die spelen binnen het sociaal domein, onder andere als het gaat om 

leefbaarheid, zelfredzaamheid en zorg.

Een strategische visie schrijven we niet vanachter een bureau, maar schrijven we met onze inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke partners. Dit betekent dat we hier ook ruim de tijd voor nemen zodat we 

met de Venrayse gemeenschap komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld van Venray. Wij leggen waar 

het kan daarbij slim de verbinding met andere participatietrajecten, zoals bij de totstandkoming van de 

omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet. Gezien het belang dat wij als coalitie hechten aan een 

zorgvuldig proces en een goed eindresultaat, willen wij hier ook extra middelen voor vrijmaken.
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2.4   MET EEN PASSENDE ORGANISATIE
De vraagstukken waar de lokale overheid mee wordt geconfronteerd zijn steeds complexer en vaak 

gemeente-overstijgend. Samenwerking met inwoners, wijk- en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders 

is een randvoorwaarde om tot gedragen oplossingen te komen.

Om dit te bereiken is de gemeentelijke organisatie sinds 2014 gestart met een ontwikkeltraject.  

Doelen zijn onder andere:

•  meer klantvraag - en resultaatgericht werken;

•  klantprocessen efficiënter en effectiever maken;

•  beter inspelen op de veranderende rol van de overheid en ontwikkelingen in de maatschappij;

•  verbeteren van de competenties van medewerkers.

Hierin zijn al mooie vorderingen gemaakt, bijvoorbeeld bij gebiedsgericht werken en in het sociaal domein. 

Maar deze ontwikkeling moet nog steeds krachtig worden voortgezet om deze duurzaam te verankeren. 

Verder is de krapper wordende arbeidsmarkt en de vergrijzing ook voelbaar. Vooral doet zich dit voelen in 

heel specifieke beleidsfuncties, in technische en ICT-functies. Zeker nu de gemeentelijke dienstverlening 

steeds meer via de elektronische weg verloopt (website, e-formulieren, landelijke ICT  systemen, koppelingen 

met dienstverlenende partners e.d.) wordt de gemeente sterker afhankelijk van haar ICT-capaciteiten.

Ook de vergrijzing maakt dat er extra aandacht nodig is voor behoud- en ontwikkeling van kennis bij de 

gemeente. 

Door regionale samenwerking, strategische personeelsplanning en het gericht inzetten op kennisoverdracht 

en verjongen van de organisatie en door het blijven investeren in ICT-ontwikkelingen is het mogelijk 

de uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij nemen wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om de 

Wet Banenafspraak en het van daaruit binnen onze organisatie geven van een plek aan mensen met een 

arbeidsbeperking.

 

2.3   VIA EEN PASSENDE BESTUURSSTIJL: SAMEN AAN DE SLAG
Als er iets de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is het dat Venray niet wordt gemaakt in het 

gemeentehuis. Venray wordt gemaakt door de gemeenschap. Met, door en tussen de mensen waar het om 

gaat. In wijken en dorpen, op het platteland en in het centrum. En regelmatig ook met partners van buiten 

onze gemeentegrenzen. 

Bij het geven van nadere invulling aan de thema’s uit dit coalitieakkoord blijft het ‘samen doen’, op een 

transparante wijze, de belangrijkste manier van werken. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en 

organisaties willen wij bouwen aan een duurzame, vitale en gezonde Venrayse samenleving. Een samenleving 

waar onze inwoners goed én gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Waar niemand aan de zijlijn hoeft 

te staan. En waar bedrijven de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om duurzaam te innoveren. 

Goed en tijdig informeren, goed luisteren naar wat er gezegd en mogelijk ook niet gezegd wordt, weten wat 

er leeft in de Venrayse gemeenschap zijn wat ons betreft sleutelbegrippen als het gaat om het met elkaar aan 

de slag gaan. Hierbij hoort een gemeentelijke organisatie die actief en transparant naar buiten treedt. 

Bij het ‘samen doen’ hoort het met respect voor elkaar maken van goede afspraken over ieders rol en taak 

binnen een proces en het met elkaar in gesprek blijven. Ook als het moeilijk of spannend wordt. En wetende 

dat vrijwel elk proces zijn eigen dynamiek kent en er dus geen blauwdruk klaar ligt.

Het voorgaande geldt, gezien de grote opgaven waarmee we te maken hebben en krijgen, wat ons betreft 

ook voor college-raad en coalitie-oppositie. Ook daarbij geldt met respect voor elkaar en ieders rol en positie. 

Een belangrijk document daarbij is het ‘Overdrachtsdocument gemeenteraad Venray’ zoals dat 6 maart 2018 is 

overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat zelf de komende tijd nog volop 

aan de slag met de aanbevelingen uit het overdrachtsdocument. In paragraaf 3.5 benoemen wij de inzet van 

de coalitie in deze.

Venray wordt 

gemaakt door 

de gemeenschap
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3.2   LEVEN

ONZE AMBITIE

Een duurzame Venrayse samenleving betekent voor ons, naast investeren in energie, klimaat en circulaire 

economie, ook dat iedereen, inwoners en partners, naar vermogen meedoet en participeert. De kracht van 

de Venrayse samenleving geldt hierbij als uitgangspunt. Waar nodig en mogelijk bieden we als gemeente 

de noodzakelijke ondersteuning. Wij zetten in op het bevorderen van de verbinding tussen de verschillende 

beleidsterreinen en het daarbij investeren in netwerken en het bouwen aan relaties. Voor ons zijn het uitgaan 

van eigen kracht, preventie en innovatie belangrijke uitgangspunten. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners, 

maar ook als het gaat om onze voorzieningen en thema’s als onderwijs, kunst en cultuur, sport en subsidies.

WAT SPREKEN WIJ AF?

3.2.1  SOCIAAL DOMEIN

Wij constateren dat de decentralisatie van maatschappelijke opgaven goed is geland binnen de gemeente 

en gemeenschap van Venray. Vanuit deze basis op orde zijn we met inwoners en partners aan de slag om de 

transformatie binnen het brede sociaal domein verder handen en voeten te geven. Daarbij gaat het vooral om 

een andere manier van denken en handelen binnen het sociaal domein: doen wat nodig is, waarbij gekeken 

wordt naar wat inwoners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben. 

De ingezette transformatie wordt vertaald in een nieuwe kadernota sociaal domein. Het proces om te komen 

tot deze nieuwe kadernota loopt volop. Zonder te zeer een voorschot te willen nemen op het resultaat, 

noemen wij hier toch een aantal relevante elementen:

•  Onder sociaal domein wordt verstaan alle taken die voortvloeien uit de Wmo, de Jeugdzorg, de Participatie 

inclusief de BUIG (verstrekken uitkeringen) aangevuld met de beleidsvelden gezondheid en sport.

•  Een focus op promotie en preventie door te investeren in de basis-infrastructuur binnen het sociaal domein 

en onderlinge verbindingen. 

•  Proactief anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en het daarbij blijvend innoveren en experimenteren met 

nieuwe werkwijzen.

•  Doorontwikkelen monitoring en verantwoording (inzicht hebben en houden).

Aansluitend op het voorgaande spreken wij voor het sociaal domein af:

•  Wij stimuleren de ontwikkeling als het gaat om positieve gezondheid, oftewel het vermogen van mensen 

om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te 

voeren. Hierdoor bereiken we een andere mindset (denken in wat kan), sluit het aanbod beter aan bij de 

vraag en krijgen we een diverser aanbod door de toevoeging van andere perspectieven.  

Thema’s als voorkomen eenzaamheid ouderen, Venray dementievriendelijk en zorg dichtbij worden  

daarbij meegenomen.

•  Ons financieel uitgangspunt is en blijft het bieden van adequate hulpverlening binnen de middelen die we 

van het Rijk daarvoor ontvangen.

•  Wij zetten in op het verder verbeteren van de monitoring sociaal domein en het van daaruit zorgen voor 

tijdige signalering. Dit om indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. Dit verdient mede extra aandacht omdat 

de integratie uitkering sociaal domein overgaat naar de algemene uitkering.

•  Wij stellen een bestemmingsreserve sociaal domein in van € 2,5 miljoen voor het opvangen van eventuele 

tekorten. De huidige structurele financiële buffer sociaal domein van € 8 ton laten wij vrijvallen.

3   AAN DE SLAG: ONZE AGENDA
3.1   EEN DUURZAAM, VITAAL EN VEILIG VENRAY VOOR IEDEREEN
Voordat wij in de komende paragrafen ingaan op onze speerpunten en daarbij horende ambities en 

activiteiten, gaan wij, aansluitend op wat in het vorige hoofdstuk al staat verwoord, eerst kort in op een aantal 

overkoepelende thema’s. Om daarmee ons verhaal het juiste perspectief mee te geven.

In paragraaf 2.2 hebben wij duurzaamheid al genoemd als thema dat de komende vier jaar bijzondere 

aandacht verdient en krijgt. Daarbij hebben wij duurzaamheid gedefinieerd en de breedte van het begrip 

duurzaamheid geduid. 

Onze duurzaamheidsopgave is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. 

Op alle niveaus zijn inmiddels ambitieuze doelstellingen opgesteld. Daarbij krijgen gemeenten een 

belangrijke rol toebedeeld, gelet op hun taken binnen de ruimtelijke ordening, gebouwde omgeving, en als 

de overheidslaag die dicht bij haar bewoners staat. 

In het Regeerakkoord staat dat van gemeenten wordt verwacht dat ze de regie nemen bij besluitvormings- 

processen. Dus meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Maar ook een nieuwe rol en nieuwe werkwijzen, 

vanuit een integrale gebiedsgerichte benadering van de opgave. Lokale en regionale omstandigheden 

vereisen maatwerk. De uitdagingen verschillen van regio tot regio, soms zelfs van straat tot straat. Daarom 

wordt van medeoverheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verwacht met elkaar te 

werken aan de ambities. Dit past prima bij de bestuursstijl die wij voorstaan zoals verwoord in paragraaf 2.3. 

Een tweede thema waar wij in deze inleidende paragraaf kort bij stil staan is de inclusieve samenleving. 

Wij trekken het begrip inclusieve samenleving breed. Wij willen een samenleving waarbinnen alle inwoners 

op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen (invulling 

geven aan VN-Verdrag Handicap), jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid (invulling 

geven aan het COC-convenant). Dit geldt voor thema’s als arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, 

ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan, maar ook voor een thema als duurzaamheid. 

Het is immers niet vanzelfsprekend dat iedereen in staat is op eigen houtje zijn of haar bijdrage te leveren 

aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Binnen onze aanpak en plannen zal daarom aandacht zijn voor het 

streven dat iedereen mee kan doen.

Een derde overkoepelend thema voor de komende jaren is veiligheid. Enerzijds omdat veiligheid, dan 

wel het gevoel van onveiligheid, veel van onze inwoners bezighoudt. Anderzijds gezien de ontwikkelingen 

binnen veiligheid zelf: het ondermijningsvraagstuk dat steeds prominenter op de voorgrond treedt, de 

uitbreiding van taken en bevoegdheden van de gemeente / burgemeester. Maar ook omdat wij zien dat dit 

thema binnen veel van onze beleidsterreinen een steeds grotere rol speelt. Zoals bij de aanpak verwarde 

personen en ontwikkelingen in de maatschappelijke opvang binnen het sociaal domein, binnen wonen en 

werken als het gaat om handhaving van de afspraken die wij maken, bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting 

arbeidsmigranten en duurzaamheid, binnen besturen als het gaat om privacy, informatiebeveiliging en het op 

orde hebben van onze Basisregistratie Personen (BRP).

Met deze drie rode draden gaan wij in de volgende paragraaf invulling geven aan onze agenda voor de 

komende jaren. Met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor Venray.
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3.2.2  VOORZIENINGEN: GEBOUWELIJK , SUBSIDIE EN ONDERWIJS(HUISVESTING)

Als gemeente hebben we diverse instrumenten tot onze beschikking om het bereiken van de inhoudelijke 

doelen die we nastreven dichterbij te brengen. Bij deze instrumenten leggen wij de komende coalitieperiode 

nadrukkelijk de verbinding met onze duurzaamheidsagenda. Waarbij wij allereerst kijken naar wat we zelf 

hierin kunnen doen en betekenen. Maar daarnaast waar nodig en mogelijk ook, met respect voor elkaar,  

als aanjager en stimulator om op die manier een bijdrage te leveren of te laten leveren aan de doelstellingen 

die we op het gebied van duurzaamheid hebben afgesproken.

Naast het voorgaande is er ook een aantal lopende ontwikkelingen op het gebied van Venrayse 

voorzieningen waar wij als coalitie kort bij stil staan. 

Wij spreken daarover met elkaar af:

•  Via het ingezette proces (dialoogtafels) willen wij komen tot een subsidiebeleid dat beter aansluit bij de 

huidige tijdgeest, dat doeltreffend is (gekoppeld aan heldere gemeentelijk doelstellingen), doelmatig 

en te allen tijde rechtmatig. Het maken van heldere prestatieafspraken, het verantwoorden daarover en 

good governance (het bestuurlijke verantwoordingsproces van de subsidieaanvrager of -ontvanger/

verantwoorder) maken hier onderdeel vanuit.  

In afwachting van de uitkomsten van de via de dialoogtafels ingezette weg zien wij af van het al verruimen 

of korten van ons subsidiebeleid.

•  Op het voorgaande wordt een uitzondering gemaakt met betrekking tot het structureel herinvoeren van 

een subsidieregeling voor monumenten.

•  Wij blijven voorstander van het proces van zelfsturing zoals dat de afgelopen jaren vorm heeft gekregen.  

De doorontwikkeling van zelfsturing krijgt vorm via de opdracht ‘Doorontwikkeling Programma Zelfsturing’.

•  Deze coalitie vindt het belangrijk dat elke wijk en elk dorp zijn eigen ontmoetingsplek heeft die past 

bij de schaal, ambitie maar ook draagkracht van de wijk of het dorp. Het ingezette traject van ´Schoon 

door de Poort` draagt hieraan bij. Wij willen als coalitie extra aandacht geven aan het bewaken van 

de uitgangspunten van ´Schoon door de Poort´. Niet alleen bij het proces om te komen tot het 

verzelfstandigen van de gemeenschapsaccommodaties. Maar nadrukkelijk willen wij ook na de 

verzelfstandiging de vinger aan de pols houden, zodat eventuele knelpunten tijdig in beeld zijn en er 

bijgestuurd kan worden. Wij willen door deze extra inzet voorkomen dat gemeenschapsaccommodaties het 

op termijn niet redden.

•  Ten aanzien van onderwijs(huisvesting) zetten wij in samenspraak met de onderwijsbesturen in 

op verduurzaming van de gebouwen. Waarbij wij ernaar streven dat er deze coalitieperiode enkele 

schoolgebouwen al energieneutraal worden. Daarnaast willen wij dat zoveel mogelijk schoolgebouwen 

voorzien worden van zonnepanelen.

•  Inhoudelijk zijn de aanpak laaggeletterdheid, de aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen, de 

koppeling van onderwijs en bedrijfsleven (ook grensoverschrijdend) en aandacht voor duurzaamheid in de 

lessen, thema’s waarover wij, naast allerlei andere ontwikkelingen, met de schoolbesturen in gesprek gaan. 

Ook blijven wij ons inzetten voor de realisatie van de Talentencampus.

•  Wij zetten in samenspraak met betrokkenen in op de transformatie en verhuizing van de bibliotheek naar 

het centrum en het geven van invulling aan het huidige pand.

•  Wij bouwen met jongeren aan de toekomst van The B. Wij scheppen aan het begin van deze collegeperiode 

duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen. Naast The B hebben ook (ontwikkelingen bij) onze 

andere jongerensozen en -centra nadrukkelijk onze aandacht.

•  De toekomst van de accommodaties van onze sportverenigingen worden meegenomen bij de evaluatie 

van het accommodatiebeleid.

•  Inzetten op preventie en het stimuleren van innovatie zijn voor ons belangrijke speerpunten om van de 

transformatie sociaal domein een succes te maken, maar ook om uitgaven beheersbaar te houden.

•  Ook als het gaat om ons armoedebeleid en schulddienstverlening zetten wij in op een verdere 

verschuiving naar preventie en stimuleren wij innovatie, bijvoorbeeld bij het leggen van de verbinding 

met duurzaamheid. Denk hierbij aan een lagere energierekening van (minima)huishoudens door 

verduurzaming woningen. Ook willen wij, samen met regiogemeenten, in gesprek gaan met 

zorgverzekeraars over wat zij kunnen betekenen voor de kwetsbaren in onze samenleving.

•  Wij koesteren de mantelzorger en willen het mantelzorgcompliment in praktische en financiële zin 

opwaarderen.

•  Een adequate, efficiënte en effectieve dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel, zeker voor 

inwoners die ondersteuning nodig hebben. Door goede informatie, toegang en behandeling stimuleren 

wij dat inwoners in een vroeg stadium hulp zoeken en ontvangen, waardoor een beroep op zwaardere 

interventies voorkomen wordt.

•  Wij zien het komen tot een kindpakket als een van de voorbeelden om onze dienstverlening te verbeteren 

en daardoor het bereik te vergroten. Om zoveel mogelijk gezinnen met kinderen in armoede te bereiken 

is het van groot belang dat de methode van verstrekking laagdrempelig is, bij voorkeur zoveel mogelijk in 

natura en dat stigmatisering van kinderen in armoede voorkomen wordt.

•  Omdat het belangrijk is dat inwoners met vragen over maatschappelijke ondersteuning goed begrepen en 

geholpen worden, willen wij de loketfunctie en de daarbij behorende backoffice beter bereikbaar maken, 

met daarbij een duidelijke terugkoppeling.

•  Klachten over de gemeentelijke hulpverlening binnen het sociaal domein vragen om een goede opvang en 

afhandeling. Wij willen bezwaren laagdrempelig onafhankelijk afwikkelen en gaan de haalbaarheid van een 

ombudsfunctie in regionaal verband onderzoeken.

•  Voor ons als coalitie, maar ook voor de Venrayse gemeenschap, is het behouden van Viecuri belangrijk. 

Passend bij de schaal van Venray en de centrumfunctie die wij voor de nabije omgeving vervullen.  

Om dit te bereiken, nemen wij een proactieve houding aan richting Viecuri. Waarbij wij ons terdege 

beseffen dat onze beïnvloedingssfeer zijn beperkingen kent. Wel kunnen wij als gemeente een belangrijke 

partner voor Viecuri zijn in de verbinding naar de Venrayse inwoner en Venrayse partners op het terrein van 

zorg. Dit doen we vanuit een met inwoners en partners op te stellen visie over wat voor zorgaanbod we in 

Venray willen behouden.

•  Wij zetten in op sport als middel binnen het sociaal domein. Wij zijn voorstander van het behoud van 

buurtsportcoaches voor Venray. Er wordt een voorstel voorbereid, in het kader van de opdracht ‘Evaluatie 

en toekomstige positionering van Venray Beweegt’, hoe het programma te continueren. Het al dan 

niet door lopen van de financiering uit de rijksregeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’ wordt hierbij 

meegenomen.

•  Wij stellen een plan op voor de inzet van bestaande middelen om te komen tot een zo breed mogelijk 

kunst- en cultuuraanbod, waaronder het innovatiefonds.

•  Wij evalueren Cultura Venray en op basis van de uitkomsten doen wij voorstellen voor de toekomstige 

ontwikkeling van Cultura Venray. 
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•  Wij stimuleren en waar nodig en mogelijk faciliteren lokale (burger)initiatieven, zoals coöperaties,  

op het gebied van duurzaamheid als deze bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

•  Wat wij vragen van anderen, geldt natuurlijk ook voor ons als gemeente als het gaat om ons eigen 

vastgoed. Wij brengen in beeld wat er voor nodig is om ons eigen vastgoed energieneutraal te maken,  

om van daaruit te komen met voorstellen om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

•  Wij vragen het college om de gevolgen van onze duurzaamheidsagenda als het gaat om gevraagde 

middelen uit te werken en in het collegeprogramma op te nemen.

3.3.2  WONINGBOUW EN WOONOMGEVING

Zoals in het inleidend stukje bij dit hoofdstuk al benoemd, zijn er diverse ontwikkelingen die vragen om een 

actieve houding vanuit de gemeente als het gaat om woningbouw en woonomgeving.  

Wij spreken met elkaar af:

•  Wij omarmen de uitgangspunten van de Omgevingswet en vooruitlopend op de implementatie passen 

wij deze zoveel mogelijk toe. Wij zetten in op het per 1 januari 2021 klaar zijn voor de opgaven bij de 

start van de wet. Om vervolgens conform de ambitie uit het vastgestelde procesplan (=pragmatisch 

onderscheidend) stapsgewijs, nuchter en de goede zaken behoudend, toe te werken naar 2029.

•  Met betrekking tot woningbouw willen en moeten we met de tijd mee, waarbij wij erop inzetten 

groeigemeente te zijn en blijven. Dit betekent dat wij:

•  de planvoorraad goed en kritisch beheren en dat wij het belangrijk vinden dat de juiste woning op de 

juiste plek komt; 

•  met onze Woonvisie als kwalitatief kader inzetten op bouwen naar behoefte en inzetten op groei. Daar 

waar een overschot aan plannen is proberen wij deze te saneren en te zorgen voor voldoende sociale 

woningbouw, met nadrukkelijk ook aandacht voor sociale woningbouw in de dorpen;

•  ruimte bieden aan alternatieven die ontstaan vanuit de samenleving, zoals woonhofjes;

•  het toekomstbestendig (levensloopbestendig en duurzaam) maken van de bestaande woningvoorraad 

als een grote opgave zien voor de komende jaren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor 

particulieren en corporaties en is onze rol vooral die van aanjager.

•  Wij onderzoeken de mogelijkheden voor de introductie van groenkorven.

•  Het St. Annapark is voor Venray een gebied met een belangrijke maatschappelijke, landschappelijke en 

historische waarde. Wij hebben alle vertrouwen in de gestarte particuliere ontwikkeling. Wij hechten als 

coalitie sterk aan de toegankelijkheid en herkenbaarheid van het St. Annapark. Wij hebben van daaruit de 

bereidheid om mee te denken over de toegankelijkheid en herkenbaarheid van St. Annapark.

•  Met betrekking tot het Roekenbosch houden wij vast aan het ingezette proces van mediation. Juist omdat 

alle betrokkenen via dit proces invloed hebben op de uitkomst. Wij conformeren ons aan de uitkomst 

van het proces dat doorlopen wordt en hebben er alle vertrouwen in dat deze positief is voor zowel het 

Roekenbosch als Blitterswijck. 

•  Wij stellen met inbreng van alle belanghebbenden een visiedocument op voor het gebied Vlakwaterbos. 

Dit visiedocument dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Tot er een besluit is genomen, 

zullen alle initiatieven, zoals gebruikelijk, getoetst worden aan het vigerende bestemmingsplan.

•  Wij stellen een gebiedsvisie op voor het gebied Oostrumse Heide–Blakt-Oirlo.

3.3  WONEN

ONZE AMBITIE

Ontwikkelingen als Omgevingswet en duurzaamheid, maar ook ontwikkelingen op het gebied van 

demografie en veiligheid stellen ons de komende jaren voor grote opgaven binnen Wonen. Waarbij wij 

onmiddellijk toevoegen dat deze ontwikkelingen zich niet beperken tot alleen Wonen. Maar gezien de impact 

van ontwikkelingen op Wonen, geven wij ze in deze paragraaf een plek. 

Met de genoemde, niet uitputtende, ontwikkelingen in het achterhoofd zetten wij in op vraaggericht, 

duurzaam, levensloopbestendig en divers bouwen. Waarbij er met inwoners en partners gezorgd wordt voor 

een leefbare, duurzame en veilige woon- en leefomgeving.

WAT SPREKEN WIJ AF?

3.3.1  DUURZAAMHEID

Er is in de voorafgaande hoofdstukken en paragrafen al het nodige geschreven over het thema 

duurzaamheid. In deze paragraaf werken wij een aantal afspraken over duurzaamheid concreet uit. 

Venray zet in op verschillende onderdelen als het gaat om duurzaamheid: energietransitie, klimaatadaptatie 

en circulaire economie. Daarbij voeren wij in elk geval de maatregelen uit die voortvloeien uit het 

Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. Ook nemen wij direct maatregelen die in elk scenario goed 

zijn, zoals bevorderen van energiebesparing bij bedrijven en huishoudens. In algemene zin zien wij daarbij 

voor de gemeente een belangrijke rol op het gebied van communicatie, voorlichting en advies.  

Dit geschreven hebbende spreken wij af:

•  Als het gaat om de energietransitie is onze inzet om op voorhand niets uit te sluiten. Energiebesparing, 

zonne-energie, windenergie, warmtebronnen en biomassa maken allemaal onderdeel uit van maatregelen 

die genomen kunnen worden om onze energiedoelstellingen te behalen. 

•  Daarbij verdient in onze ogen energiebesparing extra aandacht omdat hier bij grotere groepen mensen 

draagvlak te halen is. 

•  Wij onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot financieringsarrangementen zoals, niet uitputtend, 

een gemeentelijk revolverend fonds en beperking van huurstijging bij energiebesparende maatregelen, 

zodat voorkomen wordt dat er een ongelijke verdeling van de lusten en de lasten is van de energietransitie.

•  Om de transitie naar een energieneutrale toekomst in één keer goed te doen, zullen wij per dorp en wijk, 

met inwoners en partners, moeten onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn en dit vertalen 

naar een gebiedsaanpak, om zo snel mogelijk het energieverbruik terug te brengen. We gaan naar een 

toekomst zonder gebruik van aardgas, maar willen daarbij wel dat de alternatieven betaalbaar en duurzaam 

zijn. Wij zetten in op een pilot om een dorp, wijk of een gedeelte daarvan, aardgasvrij te maken.

•  Binnen de aanpakken die wij op het gebied van duurzaamheid kiezen, nemen wij waar nodig ook het 

treffen van maatregelen inzake asbestsanering mee.

•  In het kader van klimaatadaptatie zetten wij met het Waterschap Limburg in op het voor 2035 realiseren 

van een forse toename in lokale bergingscapaciteit, het afkoppelen van hemelwater van het riool, de 

afvoercapaciteit, stromend water en stedelijk groen. In samenspraak met provincie en Waterschap 

wil Venray het verharde oppervlak verminderen en de infiltratie bij bestaande bouw en nieuwbouw 

verbeteren.

•  Als het gaat om circulaire economie moet voorkomen worden dat een grondstof afval wordt. Wij herzien 

vanuit dit uitgangspunt het afvalbeleid, waarbij terugwinnen van waardevolle producten en grondstoffen 

inzet is. 
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Gezien het voorgaande worden veiligheid, het handhaven en de preventieve aanpak daarvan,  

meer en meer een integrale opdracht. Wij spreken hierover met elkaar af:

•  Voor de komende periode zetten wij binnen ons integraal veiligheidsbeleid in elk geval in op 

•  een goed functionerende ketenaanpak voor personen met verward gedrag, waarbij de leefwereld van 

betrokkene voorop staat;

•  de beweging #RespectOn, een beweging door en voor jongeren bedoeld om meer respect te genereren 

voor alles wat anders is. In de periode tot en met 2020 worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd 

in wijken, binnen het verenigingsleven en het onderwijs.  Daar waar mogelijk en effectief gebleken, 

worden activiteiten geborgd;

•  verbeterde informatiepositie, meer alertheid, verhoogde meldingsbereidheid alsook een verbetering van 

het instrumentarium in de strijd tegen uiteenlopende vormen van ondermijning.

•  Wij willen komen tot een dekkend netwerk van wijkteams of vergelijkbare voorziening, zichtbaarheid van 

BOA’s, mediators die bemiddelen bij beginnende conflicten en bij complexe, escalerende burenconflicten 

en laagdrempelige manieren van melding en terugkoppeling. Dit zijn wat ons betreft middelen die kunnen 

bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het veiligheidsgevoel en de verschuiving van curatie naar 

preventie.

•  Wij willen dat woningen die gebouwd worden voldoen aan het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw’.

•  Wij herijken ons handhavingsbeleid, vanuit een gedeelde visie op handhaving op basis waarvan duidelijke 

keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten moeten worden gesteld.

•  Als het gaat om de uitvoering van handhaving zetten wij in op een integrale aanpak die ervoor zorgt 

dat inwoners zich veilig en tevreden voelen. Niet alleen op straat en in huis, maar ook als het gaat om 

illegale bewoning, uitkeringsfraude, criminele activiteiten zoals de productie van verdovende middelen en 

ondermijning. Dit punt kent overlap met het derde punt bij het eerste bolletje. 

Daarbij begint het met het beschikbaar hebben van de juiste informatie over personen, percelen en 

gebouwen (linkt bijvoorbeeld aan het BRP) waarmee handhavers hun werk kunnen doen. Handhavers 

die op hun beurt waardevolle informatie de organisatie binnenbrengen. Door integraal samen te werken 

zorgen we ervoor dat we voor het hele brede containerbegrip ‘veiligheid’ een afdoende antwoord hebben 

op de zorgen van onze inwoners. Voor de gemeente als organisatie is de verwachting dat een investering 

in veiligheid en handhaving zichzelf op termijn dubbel en dwars terugverdient in de vorm van bijvoorbeeld 

minder uitkeringen en hogere woz-opbrengsten.

•  Het college wordt gevraagd om de gevolgen van het voorgaande voor de benodigde inzet van middelen 

uit te werken en in het Collegeprogramma op te nemen.

•  Asociaal gedrag, ondermijnend gedrag en verhuftering accepteren wij niet en wordt met alle mogelijke 

middelen aangepakt. De inzet van geen enkel instrument, waaronder cameratoezicht, wordt daarbij 

uitgesloten. Er is momenteel een pilot cameratoezicht in voorbereiding.

3.3.3  HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

hebben een belangrijk aandeel in het feit dat onze economie kan blijven groeien. Daarnaast krijgen we in 

onze regio en dus ook in Venray steeds nadrukkelijker te maken met een vergrijzende beroepsbevolking.  

Deze vergrijzing is zodanig dat de baanopeningen die als gevolg daarvan ontstaan niet opgevuld kunnen 

worden door onze jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Zie verder ook paragraaf 3.4 Werken.

Het aantrekkelijk zijn voor arbeidsmigranten om zich hier tijdelijk of permanent te vestigen is een van 

de maatregelen die we kunnen treffen om te voldoen aan de toenemende vraag naar arbeidskrachten. 

Arbeidsmigranten die zich hier permanent willen vestigen, komen terecht op de reguliere woningmarkt 

en vinden langs die weg hun plek in onder andere de Venrayse samenleving. Als het gaat om tijdelijke 

huisvesting lopen we in onze regio en ook Venray aan tegen de nodige weerstand, met name als het gaat 

om grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten die hier tijdelijk willen verblijven. Bij kleinschalige 

huisvesting is deze weerstand veel minder. Vandaar dat kleinschalige huisvesting ook volop gebeurt, alleen is 

dit gezien aantallen, maar ook bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van handhaving, niet voldoende.

Met in het achterhoofd het belang van arbeidsmigranten voor onze lokale en regionale economie spreken wij 

het volgende af:

•  Wij blijven in regionaal verband meewerken aan de actualisering van het huidige ‘Regionaal kader 

huisvesting arbeidsmigranten’. Waarbij ook inzicht wordt gegeven in de huidige en toekomstige aantallen 

en de daaruit voortvloeiende huisvestingsvraag.

•  Wij kijken kritisch naar de vaak gehanteerde verdeling in short-, mid- en longstay. Ervaring leert dat 

arbeidsmigranten vaak na 1,5 tot 2 jaar bepalen of ze zich ergens definitief willen vestigen. Hiermee moeten 

wij rekening houden als het gaat om tijdelijke huisvesting.

•  Wij verlenen in deze collegeperiode, naast medewerking aan kleinschalige huisvesting arbeidsmigranten, 

ook medewerking aan tenminste 1 à 2 initiatieven grootschalige huisvesting arbeidsmigranten binnen onze 

gemeentegrenzen, waarbij het gaat om locaties voor tussen de 100 en maximaal 250 personen. Het gaat 

daarbij om locaties voor de langere termijn, zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw. Bij de keuze voor 

de locatie spelen de omgeving en de beheersbaarheid een belangrijke rol. Bijvoorbeeld de kernrandzones 

of randen van bedrijventerreinen.

•  Op het moment dat initiatiefnemers zich melden met plannen voor huisvesting arbeidsmigranten, zijn 

randvoorwaardelijk goed beheer en het voldoen aan het SNF-keurmerk voor ons belangrijk. Zodat wij 

weten dat wij zaken doen met een organisatie die gezondheid, kwaliteit en wet- en regelgeving hoog in het 

vaandel heeft.

3.3.4  VEILIGHEID EN HANDHAVING

Veiligheid is een containerbegrip, dat voor iedere Venraynaar een andere betekenis kan hebben.  

De een denkt aan verkeersveiligheid, de ander aan veiligheid in huis of criminaliteit. De zorg voor de 

veiligheid van haar inwoners is een belangrijke taak voor de gemeente. Die veelvoud aan lading van 

hetzelfde begrip maakt die taak er niet gemakkelijker op. Daarnaast constateren wij dat de feitelijke veiligheid 

toeneemt, maar dat de inzet die gepleegd moet worden om die veiligheid te borgen ook sterk toeneemt.  

Dat geldt voor het borgen van een veilige woon- en leefomgeving, de alcohol- en drugspreventie, integriteit 

en veiligheid, extra bevoegdheden of taken waar we als gemeente mee aan de slag moeten et cetera.  

De aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, criminaliteit waarbij de boven- en onderwereld 

steeds meer met elkaar verstrengeld raken, komt daarbij nadrukkelijker op de bestuurlijke agenda. 
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•  In het bijzonder blijven wij, als kartrekkende gemeente binnen de Regio Venlo, ons inzetten voor de 

ontwikkeling van insectenteelt en de regionale agro-agenda (met Agrofood Capital en Food Valley).  

Doel is gezond en veilig voedsel, geproduceerd door een innovatieve en economisch krachtige agrarische 

sector die met haar kennis helpt de wereld te voeden.

•  Ten aanzien van toerisme en recreatie geven wij met partners, de zogenaamde ´coaliton of the willing´, 

uitvoering aan het door de gemeenteraad vastgestelde ‘Actieprogramma Vrijetijdseconomie 2018-2025’. 

•  Daarnaast vinden wij het als coalitie belangrijk dat wij maximaal gebruik maken van de mogelijkheden 

die de Maasomgeving ons biedt. En kijken wij naar de mogelijkheden om de netwerken van wandel- en 

fietspaden verder te versterken. Waarbij wij ook aandacht hebben voor het waar nodig verbeteren van de 

Toeristische Overstap Punten, startplaatsen waar je van de auto naar de fiets kunt overstappen.

•  Wij ondersteunen kennisvergaring en -overdracht van onze historie en onze omgeving/streek.  

Dit ter verbetering van onze gastvrijheid voor, informatieverstrekking aan en binding van toeristen en 

bezoekers. Wij denken concreet aan gidsengilde, VVV-taak, landschapsambassadeurs.

•  Wij kiezen, afhankelijk van de evaluatie, voor de voortzetting van Venray Bloeit als instrument voor de 

Venray promotie.

3.4.2  NATUUR EN PL AT TELAND

De komende decennia komen grote structurele veranderingsopgaven bij elkaar in het landelijke gebied. Dat 

vraagt om een integrale benadering, waarbij opgaven voor landbouw, natuur, kwaliteit van de leefomgeving, 

milieu en water (nog) meer hand in hand gaan en in samenhang met elkaar worden opgepakt. Een stevige 

opgave waar actoren gezamenlijk voor staan. 

De land- en tuinbouw in Venray is volop in beweging. Diverse trends en ontwikkelingen, zowel binnen 

de agrarische sector als op maatschappelijk vlak, vragen om een heroverweging van de ambities voor de 

landbouw. Het gaat om de voortgaande schaalvergroting, de zorgen over de afname van de biodiversiteit, de 

toenemende zorg over gezondheid, de discussie over voedsel, de klimaatontwikkelingen, het belang van de 

groene leefomgeving, de energietransitie en circulaire economie.

Wij willen dat de land- en tuinbouw in de gemeente Venray een sterke economische sector is en blijft waarbij 

meer dan voorheen rekening wordt gehouden met de volksgezondheid, milieu en natuur. De opbrengsten 

zijn goed maar het hoge kostenniveau en hoge intensiteit van grondgebruik maken de sector ook kwetsbaar. 

De bedrijven hebben reeds nu invloed op het woon- en leefklimaat van de bewoners. De toekomst voor de 

leefbaarheid wordt in sterke mate beïnvloed door de verdere ontwikkelingen in de veehouderij.

3.4.3  VISIE VEEHOUDERIJ

Onze gemeenteraad heeft in dialoog met betrokkenen een visie veehouderij opgesteld en vervolgens in 

januari 2018 vastgesteld. De visie moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor 

de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners. 

Op basis van de vastgestelde visie wordt een programma opgesteld voor de uitvoering van de zes 

maatregelen uit de visie, noodzakelijk om de visie te realiseren. Zonder het in gang gezette proces te willen 

verstoren, spreken wij aanvullend het volgende met elkaar af:

•  Wij gaan binnen de kaders van het raadsbesluit aan de slag met de uitwerking van de visie veehouderij. Afspraak 

is dat de veehouderij in de gemeente Venray zich duurzaam ontwikkelt. Onder duurzaam verstaan wij een 

economisch krachtige veehouderij met veel aandacht voor mens, dier, milieu, gezondheid en leefomgeving.

3.4  WERKEN

ONZE AMBITIE

Wij maken het mogelijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam kunnen blijven innoveren en 

ontwikkelen. Hoewel veel ontwikkelingen binnen Werken een bovenlokale schaal kennen, is het onze ambitie 

om als Venray ook voor bedrijven herkenbaar te blijven. Door het creëren van goede randvoorwaarden zoals 

een goede dienstverlening, een goede bereikbaarheid, voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten en een 

goede verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven blijven wij aantrekkelijk als vestigingsplaats, zeker 

voor de bestaande Venrayse bedrijven.

WAT SPREKEN WIJ AF?

3.4.1  ECONOMISCHE ONT WIKKELING, KENNISINFRA EN ARBEIDSMARKT

Venray is economisch weer op de goede weg. Deze economische groei zorgt in toenemende mate voor krapte 

op de arbeidsmarkt, ook binnen onze speerpuntsectoren maakindustrie, zorg, logistiek en agrofood. Naast de 

economische groei gaat ook de vergrijzende beroepsbevolking in toenemende mate bijdragen aan de krapte 

op te arbeidsmarkt. Maar niet alleen de arbeidsmarkt gaat knellen, ook de ontwikkelruimte voor bedrijven 

binnen de gemeente Venray gaat mogelijk knellen. Deze vraagstukken, maar ook de ontwikkelingen binnen 

de kennisinfrastructuur zoals de Brightlands Campus, kennen nadrukkelijk een regionale en soms zelfs 

bovenregionale dynamiek. Waarbij de beïnvloedingsmogelijkheden voor en de maakbaarheid door ons als 

gemeente(n) zijn beperkingen kent. 

Hiermee rekening houdend spreken wij af:

•  Wij gaan zuinig om met de resterende ontwikkelruimte en gaan daarnaast op zoek naar 

uitbreidingsmogelijkheden zodat we als Venray niet op slot raken. Het in stand houden van lokale 

dynamiek is voor ons belangrijk. Wetende dat de doorlooptijd in Nederland voor een ontwikkeling vanaf 

idee tot daadwerkelijke uitgifte vaak tien jaar is, willen en kunnen wij hier niet mee wachten.

•  Naast het voorgaande leggen wij ook de focus op herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. 

Met aandacht voor kwalitatieve ontwikkeling en voor zover mogelijk bijdragend aan de diversiteit in onze 

werkgelegenheid.

•  Wij maken een inventarisatie om daken op bedrijventerreinen te voorzien van zonnepanelen. Op basis van 

deze inventarisatie maken wij een plan om dit vervolgens ook daadwerkelijk te realiseren.

•  Van nieuwe bedrijven die zich in Venray willen vestigen, maar ook van bestaande bedrijven die investeren 

in nieuwbouw, verwachten wij dat zij duurzaamheidsmaatregelen nemen, zoals zonnepanelen op het dak 

en afkoppeling riool.

•  Op het gebied van de arbeidsmarkt zorgen wij met onze ketenpartners (werkgevers, onderwijs), 

kwalitatief en kwantitatief, voor voldoende arbeidskrachten. Het gaat daarbij om het toeleiden van 

uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt (werken naar vermogen), het opleiden van onze jongeren 

voor banen en competenties van de toekomst en het, gezien de oplopende krapte, aantrekkelijk zijn voor 

bijvoorbeeld statushouders en arbeidsmigranten. Maar ook om een thema als een leven lang leren om onze 

werkenden toegerust te houden voor de veranderende vraag naar arbeid, onder andere als gevolg van 

technologische ontwikkelingen.

•  Wij blijven ons inzetten voor de realisatie van de Brightlands Campus. Vanuit de gedachte dat door de 

innovatie die van daaruit plaatsvindt we als regio en dus ook als Venray aantrekkelijker worden voor 

jongeren, studenten en hoger opgeleide werkenden. Daar waar de kansen zich voordoen, investeren wij 

ook in de Oostwestverbinding, zowel richting Duitsland als richting Helmond/Brainport Eindhoven.
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•  een overzichtelijk, compact, compleet en comfortabel kernwinkelgebied met duidelijke aanlooproutes,

•  een aantrekkelijke openbare ruimte. 

Hierbij vindt afstemming plaats met andere deelprojecten in het centrum, zoals het fiets- en parkeerbeleid, de 

aanpak De Vergeten Driehoek, Laathof/Goumansplein, Blekersveld enzovoort.

Als coalitie onderschrijven wij de weg die met de uitvoering van de Centrumvisie is ingeslagen. Daarbij 

spreken wij nog het volgende af:

•  Bij de realisatie van de centrumvisie leggen wij nadrukkelijk de verbinding naar onze 

duurzaamheidsambities. Dit betreft zowel de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie, als 

ook het nog aantrekkelijker maken van het centrum door dit te koppelen aan meer groen in het centrum.

•  Naast investeren in het centrum moet ook De Brier extra ondersteuning krijgen voor een goede ontsluiting 

en een betere uitstraling van onder andere de openbare ruimte. Dit doen wij in samenspraak met de 

ondernemers. Wij nemen hierbij ook de mogelijkheid om functies toe te voegen mee.

3.4.5  INFRASTRUC TUUR EN MOBILITEIT

Al sinds enige jaren wordt er met partners, niet in de laatste plaats de provincie, gewerkt aan een verdere 

verbetering van de bereikbaarheid van Venray voor inwoners, bezoekers en bedrijven over de weg (N270/Via 

Venray), water (Haven Wanssum) en het spoor (Maaslijn, stationsomgeving). 

Daarnaast is er de afgelopen jaren met partners in regionaal verband gewerkt aan de totstandkoming 

van een nieuwe mobiliteitsvisie: Trendsportal. Deze visie gaat er vanuit dat ontwikkelingen op het gebied 

van mobiliteit maken dat er langzaam maar zeker sprake is van een mobiliteitstransitie. Waarbij er naar 

verwachting een verschuiving van meer traditionele infraprojecten naar andersoortige projecten op het 

gebied van verkeer en vervoer plaatsvindt.

Dit wetende spreken wij als het gaat om infrastructuur en mobiliteit verder af:

•  In het verlengde van de plannen voor het opwaarderen van de Maaslijn werken wij met de provincie in 

2018 een visie op de stationsomgeving uit.

•  Samen met partners zetten wij in op het verbeteren van de grensoverschrijdende infraverbindingen.

•  Wij zetten in op het mogelijk maken van meer elektrische oplaadpunten voor auto en fiets.

•  Wij verduurzamen ons eigen gemeentelijk wagenpark en zetten in op het stimuleren van het gebruik van 

deelauto’s.

•  Wij zetten in op het verder verbeteren van de mogelijkheden voor vrachtwagen parkeren.

•  Wij zetten in op in ieder geval in stand houding en waar mogelijk verbetering van het niveau van het 

openbaar vervoer Venray en dorpen, waaronder bestaande en nieuwe wensbusprojecten.

•  Wij hebben aandacht voor: 

•  de overlast die de toegenomen verkeersintensiteit van de A73 met zich meebrengt voor omwonenden;

•  de ‘landbouwroute’, zodat het landbouwverkeer zo min mogelijk gebruik hoeft te maken van doorgaande 

routes;

•  het onderhoud van de bestaande infrastructuur.

•  Om het gebruik van de fiets te stimuleren realiseren wij de ‘Derde Ring Venray’. Een lokale ring van fietsverbin-

dingen die het aantrekkelijker maakt de fiets te gebruiken. Zowel binnen Venray als van/naar het buitengebied. 

Door de opzet van de ring worden verbindingen korter en de routes aantrekkelijker met als doel dat eerder 

voor de fiets dan voor de auto wordt gekozen. Dit komt zowel het milieu als de gezondheid ten goede.

•  Voor ons staat daarbij voorop dat wij uitgaan van kansen, waarbij wij in gesprek blijven en samenwerking 

zoeken met de ondernemers, inwoners, NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) en andere overheden 

zoals de provincie Limburg. 

•  Dynamiek moet blijven bestaan en de sector moet zich kunnen blijven innoveren en ontwikkelen.  

De gemeente wil voorlopers belonen door ruimte te bieden voor innovatie. Denk bijvoorbeeld aan 

initiatieven als Kipster. Ondanks dat er risico’s zijn (worden de verwachtingen waargemaakt?) biedt 

innovatie kansen voor een verdergaande duurzame landbouw. Hierbij leggen wij de nadruk op: 

•  de verbinding naar duurzaamheid en circulariteit, onder andere door te stimuleren dat investeringen 

die een bedrijf doet, op de schaal van dat bedrijf leiden tot een verbetering van de duurzaamheid. 

Bijvoorbeeld een lagere emissie of geen uitbreiding van dieren op bedrijfsniveau binnen de gemeente 

zonder aantoonbare milieuwinst.

•  het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen , omdat zij een bedreiging vormen voor onze 

gezondheid en milieu. Daarbij kijken wij zowel naar de kansen die innovatie biedt als de mogelijkheden 

die er zijn in relatie tot stoppende bedrijven.

•  Wij gaan onze gemeentelijke geurverordening actualiseren en aanpassen aan nieuwe inzichten.

•  Bij de uitwerking van de visie leggen wij verbinding met de mogelijkheden die Rijks- en Provinciale 

middelen bieden om problemen aan te pakken, maar ook om te innoveren. Concreet denken wij aan 

middelen voor de warme sanering varkenshouderij uit het Regeerakkoord en de inzet van gelden uit het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

•  Wij stellen een lokale Ruimte-voor-Ruimte-regeling in als stimuleringsregeling voor het oplossen van 

knelpunten en verplaatsingen. Hiervoor worden in het kader van de Woonvisie wooncontingenten 

beschikbaar gesteld.

•  Wij moeten en gaan aan de slag met Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s).

•  Wij zetten in op een intensivering van toezicht en handhaving, waarbij wij ons richten op:

•  het terugdringen van de latente, niet gebruikte, vergunningen. De basis hiervoor wordt gevormd door 

een uit te voeren inventarisatie en een risicobeoordeling daarvan;

•  het controleren en handhaven van luchtwassers waarbij ook de verplichte monitoring wordt betrokken. 

Luchtwassers moeten goed functioneren;

•  een samenwerking met partners om te komen tot een integrale controle van mestverwerking en 

-transport. Mestfraude wordt niet getolereerd.

•  Er wordt nadrukkelijk ingezet op monitoring om de uitvoering van de visie veehouderij Venray te kunnen 

meten. Bij de uitwerking wordt de opbrengst vanuit de dialoog Intensieve Veehouderij en andere 

deskundige onderzoeksresultaten van derden betrokken. Daarbij willen wij ook:

•  in ons bredere streven om te werken aan de kwaliteit van onze leefomgeving, willen wij ook voor de 

uitvoering van de visie veehouderij gebruik maken van het netwerk van meetpunten voor luchtkwaliteit. 

Daarbij maken we maximaal gebruik van dat wat er al is. Meetresultaten gebruiken wij voor het 

verbeteren van ons beleid en de uitvoering;

•  inzicht over de waterkwaliteit. Wij onderzoeken in samenspraak met het Waterschap wat er nog nodig is 

om de waterkwaliteit te meten.

3.4.4  CENTRUMONT WIKKELING

Met de uitvoering van de centrumvisie hebben wij een duidelijk doel voor ogen: verminderen van de 

leegstand en meer beleving en ‘reuring’ in het centrum van Venray. Daarbij is afgesproken dat wij de komende 

jaren actief inzetten op:
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•  dat wij op basis van dit coalitieakkoord onze eigen investeringsagenda opstellen, op basis waarvan wij het 

gesprek aangaan met de Provincie Limburg.

3.5.2  PARTICIPATIE INWONERS BIJ LOK ALE DEMOCRATIE

Ondanks dat de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (iets) hoger was dan in 2014, neemt een 

groot deel van de stemgerechtigden niet de moeite om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 

in Venray. De oorzaken hiervoor zullen divers zijn, echter het schept wel de verplichting om blijvend te 

investeren in het betrekken van de inwoners bij het reilen en zeilen in Venray. 

Om dit te verbeteren spreken wij af:

•  dat wij blijven investeren in het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij beslissingen die hen 

mogelijk zullen raken, in het rondom belangrijke zaken een dialoog mogelijk maken, maar ook in het 

aannemen van een positieve grondhouding rondom initiatieven die als doel hebben om de kloof tussen 

inwoner en gemeente te verkleinen;

•  dat de coalitie vanuit het huidige politieke besluitvormingstraject met commissiestructuur en drie 

commissies van advies, wil doorpakken op de ingezette culturele verandering van ‘meer naar voren en meer 

naar buiten’. Om daarmee de transparantie en de participatie (meer dialoog) van inwoners bij de lokale 

democratie te verbeteren. Aandachtspunten van de coalitie daarbij zijn:

•  experimenteren met andere werkvormen die met commissie en raad het BOB-model vormen (BOB = 

Beelvormend-Opiniërend-Besluitvormend),

•  aandacht voor hoe jeugd en jongeren actief te betrekken bij de politiek,

•  het vervolgen van het traject ‘Grip op samenwerking’.

3.5.3  EEN OP DE TOEKOMST TOEGERUSTE DIENST VERLENING

In hoofdstuk 2 hebben wij al stil gestaan bij onze organisatie. Daarnaast is een kwalitatief goede en snelle 

dienstverlening belangrijk. Wij spreken hierover met elkaar af:

• Dat op de organisatiegebieden processen en informatie gezien ontwikkelingen als de Omgevingswet, 

digitale agenda 2020, zaakgericht werken en het Gegevenshuis extra inzet nodig is. Met name de component 

informatietechnologie zal de komende jaren in de samenleving en daarmee ook bij de overheid sterk groeien. 

Dit vraagt om een procesgerichte organisatie met digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers 

waar mogelijk.

•  Dat wij investeren in het realiseren van een structureel kwalitatief goede Basisregistratie Personen (BRP). 

Zodat we naast onze primaire dienstverlening ook de kwaliteit van de BRP kunnen borgen. Daarvoor is 

meer controle nodig op de correctheid van door inwoners verstrekte gegevens wat meer specialistische 

kennis vraagt. Wij willen dat de kwaliteit van de BRP voldoet aan de normen van het ministerie van BZK.

•  Dat veel gemeentelijke ‘producten’ online zijn te bestellen en de dienstverlening via dit kanaal gestaag 

toeneemt. Wij zorgen voor een optimale toegankelijkheid van de website en waarborging van de privacy 

van onze inwoners. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan privacy extra 

eisen waaraan de gemeentelijke organisatie moet voldoen.

•  Over de telefonische bereikbaarheid: deze is niet 24/7 te organiseren. Vanwege de hoge kosten die hiermee 

gepaard gaan wordt er voor telefonische bereikbaarheid een bedrijfseconomische afweging gemaakt. 

Momenteel loopt hiervoor een pilot ‘uitbreiding bereikbaarheid’ die in het najaar 2018 wordt afgerond met 

een evaluatie. Voor de directe dienstverlening in het gemeentehuis (paspoorten, ID-kaarten, aangiftes e.d.) 

gelden ook bepaalde openingstijden. Er is inmiddels een tweede avondopenstelling gerealiseerd. Ook deze 

zal in het najaar 2018 worden geëvalueerd. Op basis van de evaluaties worden vervolgvoorstellen gedaan.

3.5  BESTUREN

ONZE AMBITIE

Zowel naar onze inwoners als naar onze partners, lokaal en regionaal, hanteren wij een open en transparante 

bestuursstijl. Zoals in hoofdstuk 2 benoemd, moeten we het met elkaar doen: met inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker kijkend naar de ontwikkelingen die plaats (gaan) 

vinden. Waar nodig nemen wij vanuit onze positie als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg het voortouw 

om gewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, mogelijk te maken. Richting 

onze inwoners is het verder optimaliseren van onze dienstverlening een van de uitdagingen voor de 

komende jaren. 

WAT SPREKEN WIJ AF?

3.5.1  REGIONALE SAMENWERKING

Passend bij onze positie als tweede stedelijke kern in de regio investeren we als Venray actief in regionale 

samenwerking. Met behoud van de eigen autonomie, maar met een omgeving die vraagt om opschaling, 

worden samenwerkingsverbanden in verschillende vormen en niveaus (strategisch-tactisch-operationeel) 

steeds belangrijker. De coalitie erkent dat samenwerkingsverbanden een noodzakelijk instrument is om taken 

te beheersen c.q. beleidsdoelstellingen te realiseren. 

Samenwerking is soms succesvol, soms minder succesvol, maar altijd wordt geconstateerd dat er bij 

samenwerking meer komt kijken dan vooraf gedacht. Het blijft belangrijk te beseffen dat je niet samenwerkt 

om het samenwerken, maar om je ambities en daarbij horende doelen te bereiken. En dat je als je samenwerkt 

de samenwerking ook regelmatig tegen het licht moet worden gehouden. Zoals ook is vastgelegd in het 

‘Vizier op samenwerking’. 

Deze spanning (autonomie terwijl tegelijkertijd activiteiten worden gebundeld buiten onze gemeente) vraagt 

bijzondere aandacht vanuit het aspect democratische legitimiteit, informatieverstrekking en ‘governance’.

Wij spreken daarom over samenwerking met elkaar af:

•  dat wij werk maken van het verder implementeren van het ‘Vizier op samenwerking’ zodat er bij het kiezen 

voor samenwerking vooraf helderheid is over onder andere: 

•  welk doel gediend wordt, 

•  hoe de monitoring en verantwoording wordt geregeld, 

•  of de raad voldoende in positie is gebracht,

•  dat de bevoegdheden van de raad respectievelijk het college helder zijn;

•  dat wij in deze coalitieperiode de meest relevante (complexiteit, financieel belang) 

samenwerkingsverbanden evalueren, waarbij ‘Vizier op samenwerking’ als leidraad dient;

•  dat wij als coalitiepartijen de gemeenteraad voorstellen om nader onderzoek te doen naar de 

democratische legitimiteit bij samenwerkingsverbanden en hoe de raad beter de kaderstellende en 

controlerende rol kan vervullen;

•  dat wij doorgaan met de samenwerking Venlo, Venray & Horst a/d Maas op bedrijfsvoering en 

dienstverlening op de onderdelen Gegevenshuis, Human Resources, ICT, Shared Services, Dienstverlening/

KlantContactCenter (KCC);

•  dat wij invulling geven aan de opgaven vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP), voor zover relevant 

voor de gemeente Venray en/of de regio. Dit doen we met onze partners, waaronder onder andere de Regio 

Venlo(gemeenten);
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4  ONZE FINANCIELE BASIS
ALGEMEEN

De financiële situatie bij het begin van deze coalitieperiode 2018-2022 is gunstiger dan vier jaar geleden. 

Destijds ‘sloot’ de (meerjaren)begroting op ruim € 2 miljoen negatief en kampte de gemeente nog met grote 

onzekerheden met betrekking tot de effecten van de decentralisaties van het sociaal domein en de gevolgen 

van de economische crisis. Ondanks de conjuncturele problemen werd stevig ingezet op nieuwe activiteiten 

en projecten en werd niet geschuwd om incidentele middelen in te zetten en daardoor in te teren op onze 

reservepositie. Dat kon ook, omdat er voldoende reservepositie was opgebouwd. Dit alles resulteerde wel in 

een weerstands-ratio die dicht bij de kritische grens van 1 kwam te liggen. Omdat de economische situatie 

nu sterk is verbeterd, een aantal risico’s en onzekerheden is afgenomen en de bezuinigingen zijn gerealiseerd, 

ziet de financiële situatie er in 2018 anders uit. Er is sprake van een gezond grondbedrijf, een groeiend 

weerstandsvermogen/reservepositie en een meerjarig positief begrotingsresultaat. Een gezonde financiële 

situatie; zo geven ook toezichthouder en accountant aan. Let wel: ondanks het doorstaan van de ‘magere 

jaren’, blijft waakzaamheid geboden. De conjunctuur laat altijd golfbewegingen zien, zo leert de historie. Het 

is dan ook verstandig om in de ‘vettere’ jaren zo mogelijk de financiële positie te verstevigen. Het blijft nodig 

de ontwikkelingen goed te monitoren (met name het sociaal domein) en risico’s actief te managen.

Wij stellen de volgende algemene financiële uitgangspunten voor:

•  wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele uitgaven worden 

gedekt door structurele inkomsten;

•  wij handhaven het uitgangspunt dat de weerstandsratio minimaal 1 moet zijn;

•  dat de weerstandscapaciteit minimaal € 12 miljoen is (circa 10% van de begrotingsomzet);

•  waar mogelijk vergroten wij onze reservepositie nog verder; 

•  het maximaal dekken van incidentele kosten uit de reguliere begroting;

•  waar mogelijk de solvabiliteit verbeteren.

BELASTINGEN EN LENINGEN

Voor belastingen en retributies stellen wij:

•  als uitgangspunt de inflatiecorrectie jaarlijks toepassen;

•  het hanteren van kostendekkende tarieven voor diensten;

•  dat wij een relatief ‘goedkope’ gemeente qua belastingdruk blijven;

•  dat wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om duurzaam gedrag fiscaal te bevorderen.

Wij onderzoeken of duurzaamheidsinitiatieven sneller gerealiseerd kunnen worden door de inzet van een 

revolverend fonds. Geld dat uitgeleend wordt om een plan mogelijk te maken, maar dat op termijn weer 

wordt afgelost en dus weer terug komt om daar vervolgens nieuwe leningen mee te verstrekken. Wij zien dit 

als een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren. 

DE FINANCIËLE SITUATIE BIJ DE START VAN DE COALITIE

Via de onlangs verschenen tussentijdse maartcirculaire is er behoorlijk veel geld toegevoegd aan het 

gemeentefonds. Deze extra middelen vloeien voort uit het regeerakkoord en uit het Interbestuurlijk 

programma (IBP). Het IBP is op 14 februari 2018 ondertekend door alle ministeries, de provincies, de 

gemeenten en de waterschappen. Doelstelling is om een aantal thema’s samen op te pakken. Tijdens de 

algemene ledenvergadering van de VNG in juni 2018 moeten de leden zich nog uitspreken over het IBP.

De maartcirculaire brengt in beeld op welke financiële middelen de gemeente mag rekenen de komende 

jaren. Daar tegenover staan ook kosten om de gezamenlijke thema’s te realiseren. Deze kosten zijn nog niet 

bekend. De uitwerking van de thema’s zal nog het hele jaar 2018 plaatsvinden.

Wij hebben in ons meerjarenperspectief een grove schatting gemaakt van de kosten die daarmee gemoeid 

zijn. Wij schatten in dat dit voor de komende vier jaren tezamen ruim € 3 miljoen bedraagt.

De gemeente is er vrij in of en op welke wijze zij inzet op het realiseren van de thema’s uit het IBP. In de P&C-

producten en in beleidsnotities zullen de afwegingen gemaakt worden.

Verder is er in het IBP het volgende vastgelegd:

•  De systematiek van samen de trap op en af blijft gehandhaafd. Deze systematiek wordt nog versterkt door 

als basis de totale rijksuitgaven te hanteren; voorheen was de basis de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dit 

geeft gemeenten meer vrij besteedbaar budget.

•  De integratie uitkering Sociaal Domein gaat, is de planning, per 2019 grotendeels over naar de algemene 

uitkering. Ook gebeurt dit voor de integratie uitkering Wmo. Er zijn momenteel echter geluiden dat dit 

uitgesteld wordt met een jaar.

•  Met uitzondering van een viertal punten dat nog in onderzoek is, is volgens het rijk met het IBP de discussie 

over de door gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein afgerond en is er een streep 

onder het verleden gezet.

HET CONCEPT MEER JARENPERSPEC TIEF CONFORM DE (CONCEPT) VOOR JAARSNOTA IS ALS VOLGT:

CONCEPT MEERJARENPERSPECTIEF VOORJAARSNOTA 2018  2019 2020 2021 2022

MEERJARENPERSPECTIEF EXCL. NOG NADER TE OVERWEGEN MUIP VOORSTELLEN  597 1.709 2.920 3.693

Dit overzicht geeft een indicatie van de ruimte waarbinnen het coalitieakkoord moet worden uitgevoerd. 

Zoals aangegeven zullen hier naar aanleiding van verschillende zaken, zoals onder andere de uitwerking van 

het IBP en de meicirculaire, nog mutaties in optreden. Het meerjarenperspectief is altijd een momentopname. 

In dit overzicht is geen rekening gehouden met een aantal MUIP-aanvragen die mede in afwachting van het 

coalitieakkoord nog overwogen moeten worden.
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BURGEMEESTER (1 FTE): HANS GILISSEN.
OMSCHRIJVING:  Algemeen bestuur, Veiligheid en Juridische Zaken:

THEMA’S: • Algemeen Bestuur

•  Openbare Orde & Integrale Veiligheid (ondermijning)

• Wettelijke taken en de daaraan gekoppelde overleggen

• RIEC

• Drank- en Horecawet.

• Regionale en Euregionale Samenwerking

• Bestuurlijke Coördinatie, Kabinet, voorlichting en representatie

• Verkiezingen

• Integriteit

• Coffeeshopbeleid

• Cameratoezicht

• Commissie Bezwaar en Beroep

• Algemene Juridische Zaken

• Viering 75 jaar bevrijding

CDA 1: INCLUSIEF LOCOBURGEMEESTER (1 FTE): JAN LOONEN.
OMSCHRIJVING:  Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

THEMA’S: • Economie en acquisitiebeleid

•  Kennisinfrastructuur en campusontwikkeling (Greenport Venlo)

• Infra-projecten (Maaslijn-station Venray/Via Venray c.a./Haven Wanssum c.a.)

• Gebiedsontwikkelingen waaronder GOW, DMB, Oostrum/Blakt, Roekenbosch

• Bedrijventerreinen

• Beleid Huisvesting Buitenlandse Werknemers

• Grondbedrijf, grond en eigendommen en vastgoedbeleid

• Centrumontwikkeling (incl. Laathof/Goumansplein/Vergeten 3-hoek/Bleek/Bieb)

• Toerisme en recreatie

• Plattelandsbeleid

• Maasgaard

• Evenementen en Kermissen

• Vergunningverlening

• Glasweb

5  VOORSTEL PORTEFEUILLEVERDELING 2018-2022
  CDA - VENRAY LOKAAL - D66
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D66 (1 FTE): MARTIJN VAN DER PUT TEN.
OMSCHRIJVING:  Onderwijs, Ruimtelijke planning en Middelen.

THEMA’S: • Onderwijs (incl. peuteropvang)

•  Volkshuisvesting/planologie/stedenbouw

•  Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. visie Veehouderij)

•  Ruimtelijke Kwaliteit

•  Duurzame, grootschalige energieopwekking

•  POL

•  Omgevingswet

•  Gegevenshuis

•  Gebiedsontwikkelingen Sint Anna/Sint Servaas

•  Middelen, financiën, P&C, ICT, facilitair, Organisatieontwikkeling en P&O

•  Belastingen en leges

 

CDA 2 (1 FTE): ANNE THIELEN.
OMSCHRIJVING:   Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid.

THEMA’S:  • Sociaal domein (deelname in MGR):

•  WMO

•  Jeugdzorg

•  Participatie

•  Inclusieve samenleving

• Integratie en inburgering

• Minima/armoedebeleid

• Arbeidsmarktbeleid

• Kunst/Cultuur/Sport/Erfgoed en monumenten

• Subsidiebeleid

• Volksgezondheid

• Gebiedsgericht werken

• Leefbaarheid / zelfsturing

• Accommodatiebeleid

• Jeugd- en jongerenbeleid

• Mondiale vorming

VENRAY LOKAAL (1 FTE): C ARLA BRUGMAN - RUSTENBURG.
OMSCHRIJVING:  Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

THEMA’S: • Duurzaamheidsbeleid (integraal)

•  Energiebeleid (integraal)

•  Natuur-, klimaat- en milieubeleid

•  Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel)

•  Mobiliteit en infrastructuur

•  Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)

•  Verkeersveiligheid (ROVL)

•  Beleid en beheer Openbare Ruimte

•  Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)

•  Publieksdiensten

•  Communicatie

•  Bestuurlijke vernieuwing en deregulering

•  Gebiedsvisie Vlakwater
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6  ONDERTEKENING
GETEKEND VOOR AKKOORD,  VENRAY, 17 MEI 2018

 

Jan Loonen

Fractievoorzitter CDA

Carla Brugman - Rustenburg

Fractievoorzitter VENRAY Lokaal

Daan Janssen

Fractievoorzitter D66
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WERKEN
•  Ontwikkelen Brightlands Campus Greenport Venlo

•  Integrale aanpak arbeidsmarktbeleid

•  Verdiepingsslag Maasdal en de Diepeling

•  Ondersteunen transitie Leisure Port voor de regionale promotie 

•  Ontwikkeling 30 ha. bedrijventerrein Venray

•  Evalueren fietsbeleid

•  Realisatie Glasweb

•  Inzetten op bovenregionale betekenis station Venray binnen het netwerk openbaar vervoer 

•  Opwaardering Maaslijn en stationsomgeving

•  Uitvoering geven aan het regionaal/gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (Trendsportal)

•  Realiseren verkeersveilige schoolroutes 

•  Uitvoeren gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

•  Inzetten op realiseren regionale infra-ambitie

•  Oplossen vrachtwagenparkeerproblematiek

•  Vorm, inhoud en uitvoering geven aan de Gebiedsagenda en het Infraplan Via Venray

BESTUREN
•  Jeugd en jongeren actief betrekken bij de Venrayse politiek.

•  Bedrijfsvoering: processen en informatie 

•  Samenwerking Venlo, Venray, Horst  

 

BIJLAGE 1: LOPENDE SPEERPUNTEN
In het coalitieakkoord staan wij vooral stil bij die onderwerpen/thema’s die nieuw zijn, dan wel waaraan wij de 

komende vier jaar een bepaald accent mee willen geven. Om het beeld compleet te maken, benoemen wij in 

deze bijlage de meest relevante lopende zaken en onderwerpen. Het is geen uitputtende lijst, omdat wij ons 

beperken tot die zaken en onderwerpen die een substantieel beslag leggen op de beschikbare middelen. 

LEVEN
•  Kadernota Sociaal Domein

• Inrichten monitoring sociaal domein

• Actualiseren lokaal gezondheidsbeleid

• Actualiseren subsidiebeleid

• Opstellen beleid maatschappelijk vastgoed

•  Opstellen nieuw integraal huisvestingsplan primair onderwijs

•  Talentencampus

•  Actualiseren ‘Programma Zelfsturing’

•  Faciliteren Binck Bank Tour

•  Uitwerken samenwerkingsafspraken schouwburg

WONEN
• • Implementeren Omgevingswet 2020/2021

•  Actualiseren beleid huisvesting arbeidsmigranten

•  Faciliteren organische ontwikkeling St Annapark

•  Masterplan Brukske fase 2: realisatie winkelcentrum en omgeving

•  Noord-Westhoek (Goumansplein + Laathof )

•  Investeren in wijkteams

•  Beleid en aanpak van verwarde personen

•  Inhoud geven aan gemeentelijke taken m.b.t. radicaliseren en jihadisme

•  Integrale aanpak overlast in de openbare ruimte

•  Experiment reguleren wietteelt

•  Opstellen en implementatie toezicht en handhavingsbeleid

•  Realiseren regionaal energieloket

•  Uitvoeren projecten visie Maasgaard
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BIJLAGE 2: AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST

BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar.

BRP Basisregistratie Personen. Bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland 

(ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen).

BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten.

COC-CONVENANT Het door Venrayse politieke partijen ondertekende convenant waarmee partijen 

uitspreken dat zij voor hun gemeente een integraal diversiteitsbeleid formuleren 

waarvan sociale veiligheid een belangrijk onderdeel is.

IBP Interbestuurlijk Programma dat als doel heeft een optimale samenwerking tussen 

de overheden, zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer 

gezamenlijke aanpak tot stand komt.

ICT Informatie- en communicatietechnologie.

KINDPAKKET Een samenhangend pakket van initiatieven en regelingen gericht op kinderen die 

geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede.

MEDIATION Het oplossen van een geschil door betrokken partijen zelf, onder leiding van een 

onafhankelijke derde.

NGO Niet Gouvernementele Organisatie. Is een organisatie die zich onafhankelijk van de 

overheid richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

P&C-PRODUCTEN Planning en Control-producten: Voorjaarsnota, Begroting, Bestuursrappor-tage, 

Jaarrekening.

POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Het derde Europese subsidieprogramma voor 

het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

REVOLVEREND FONDS Een fonds waarin het uitgeleende geld weer terugkomt zodat het opnieuw 

beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam 

financieren.

SNF KEURMERK Met dit keurmerk toont een organisatie aan dat zij arbeidsmigranten huisvest in 

locaties die voldoen aan de norm van de Stichting Normering Flexwonen.

WET BANENAFSPRAAK Wet gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een 

beperking. Overheid en sociale partners hebben de afspraak gemaakt om 125.000 

extra banen voor mensen met een beperking te creëren.

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning.

WOZ Wet Waardering Onroerende Zaken.
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