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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
PROGRAMMABEGROTING 2019 
 

Inleiding 
 

Voor ons ligt de programmabegroting 2019. Ieder jaar weer een stevige klus en vooral dit jaar.  
De politieke panelen in de coalitie zijn dit jaar, na de verkiezingen in maart, verschoven. Om dan een 

begroting in elkaar te timmeren die rekening gaat houden met het coalitieakkoord en het 
collegeprogramma vraagt binnen het college en de ambtelijke ondersteuning een vorm van ‘omdenken’. 

Is het gelukt? Ten dele, omdat de in het coalitieakkoord opgeschreven ambities wat ons betreft op 

onderdelen wel wat meer uitgesproken mogen zijn. De begroting 2019 beschouwen wij dan ook als de 
opmaat naar “de gezonde toekomst voor Venray”. De trots van deze titel van het coalitieakkoord mag 

niet verstoft op de plank terecht komen. 
VENRAY Lokaal beseft echter ook dat opgeschreven politieke ambities aan het begin van een nieuwe 

coalitieperiode heel uitdrukkelijk een samenhang hebben met de financiële mogelijkheden. Het college 

steekt op meerdere plekken de loftrompet over de financiële situatie de komende jaren. Prima 
optimisme maar we moeten niet doof zijn voor de signalen uit Den Haag. Op nationaal niveau worden 

plannen uitgebroed die zijn financiële weerslag zullen hebben op het lokale niveau. Voor de inwoners 
en voor de gemeente zelf. Wat te denken van bv. de verminderde inkomsten uit het gemeentefonds, 

zoals al is aangekondigd? En wat te denken van het open einde dat nog in de energietransitie zit? En is 

niet kortelings becijferd dat huishoudens met 3 personen per jaar gemiddeld € 700 meer kwijt zijn aan 
gas, licht, huur en verzekeringen en alleenstaanden aan de lat staan voor € 450 meer? Kortom, er zijn 

verschillende financiële onzekerheden die nauwlettend op lokaal niveau gevolgd moeten worden opdat 
de rekening niet enkel bij de inwoner komt te liggen. VENRAY Lokaal zal de wethouder financiën dan 

ook nauwgezet volgen en beoordelen. 
 

Zoals bekend maakt VENRAY Lokaal zich zorgen over de intensieve veehouderij. De in september jl. 

door de Provincie vrijgegeven uitvoeringsagenda “Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame 
leefomgeving” onderstreept dit nog maar eens. Vooral nu in juli 2018, door toedoen van minister Carola 

Schouten, de geuremissiefactoren voor combi-luchtwassers zijn aangepast heeft dit grote 
consequenties. Helaas kleuren grote delen van Venray daarbij van geel, tamelijk slecht, naar diep rood, 

extreem slecht. Wij vragen het college dan ook gas te geven om de Visie Veehouderij, qua uitvoering 

en aanscherpen, voortvarend op te pakken. Nadrukkelijk vragen we hierbij ook om het ten spoedigste 
realiseren van meetpunten voor de luchtkwaliteit. De raad heeft hiervoor immers in november 2016 al 

een breed gedragen motie aangenomen. Meten is immers weten. De inwoners van Venray moeten 
daadwerkelijk weten in wat voor leefomgeving ze wonen. 

VRAAG: Kan het college toezeggen dat in het eerste kwartaal 2019 vervolgstappen te 
verwachten zijn bij de Visie Veehouderij? En dat eindelijk het meetpuntenplan wordt 
gepresenteerd? 
En bij dit dossier hoort prominent handhaven. Te lang is er gedoogd, de inwoners pikken dit niet meer. 
Natuurlijk heeft VENRAY Lokaal ook oog voor de sector maar de sector moet ook oog hebben voor de 

verbetering van de leefomgeving. 
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Programma 1. “Leven”  
 
1.1 Deelprogramma Breed sociaal domein 
Het zal u niet verbazen dat we nog even stil staan bij de mantelzorgwaardering, overigens opeens weer 
mantelzorgcompliment genoemd. Er staat een vage tekst in de begroting. Met een tekst als het 

opwaarderen in financiële en praktische zin kunnen we niet veel.  
VRAAG: Kunnen we van het college in het eerste kwartaal 2019 daarvan een voorstel 
verwachten? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? 
 
Onder andere Logeerhuis Kapstok ontlast de mantelzorger door zijn/haar zorgtaken tijdelijk over te 

nemen. De mantelzorger kan daardoor even “bijtanken”, op adem komen. De gemeente ondersteunt 
dit initiatief terecht. Echter, Logeerhuis Kapstok voorziet ook in een behoefte in de regio. En dan moeten 

de regiogemeenten ook de beurs trekken om deze respijtzorg overeind te houden. Als dit gaat gebeuren 
zal Kapstok ook in staat zijn 24/7 zorg aan te bieden. Het knelpunt manifesteert zich met name in de 

weekenden. De zorgverlening kun je nu eenmaal niet even parkeren. Het loopt helaas gewoon door.  

Om de regio tot actie op te roepen vinden we dat de wethouder op pad moet in de regio met het bestuur 
van Kapstok om financieel bij te dragen op basis van de werkelijke overnachtingen, per gemeente. 

We dienen hierbij een motie in.   
 

VENRAY Lokaal vindt dat de oude en de nieuwe wethouder onderwijs op het terrein van de 

onderwijshuisvesting zich nog steeds niet daadkrachtig toont. Van D66, dat er landelijk prat op gaat het 
onderwijs te hebben omarmt, verwachten wij in Venray ook daden. Immers, de Talentencampus is 

inmiddels verworden tot een parodie. En wie betaalt het gelag? Juist ja, de kwetsbare leerlingen. Nu 
worden er weer 3 locaties bestudeerd. Er komt geen einde aan. Ook wordt er nog steeds vastgehouden 

aan de achterhaalde visie om een koppeling met het basisonderwijs te maken.  
VENRAY Lokaal wil nu eindelijk concrete oplossingen en wil dat de wethouder vóór 1 februari 2019 met 

locatie- en financiële voorstellen komt. Heel nadrukkelijk vragen wij de wethouder hierbij ook weer te 

kijken naar een locatie op het terrein St. Anna. Zo ook om in te steken op een flexibele manier van 
bouwen. Achterhaald is inmiddels dat schoolgebouwen op zijn minst een levensduur van 40 jaar moeten 

hebben.  
We dienen hierbij een motie in.   
 

Het ziekenhuis VieCuri is nu nog voor een deel in Venray gehuisvest. Nu gaat de gemeente niet over 
het vestigen van ziekenhuizen. Maar een pleidooi houden voor het behoud van een dependance is een 

“must”. Natuurlijk staat het eenieder vrij om naar een ziekenhuis te gaan waar men zich het beste 
behandeld voelt. Maar omdat het bestuur van VieCuri eerder heeft uitgesproken dat het verlaten van 

Venray nog niet aan de orde is, vragen we de raad om brede ondersteuning van een motie, die de 

wethouder oproept nadrukkelijk met het bestuur van VieCuri in overleg te blijven om de dependance 
voor Venray te behouden. Sterker nog; wellicht zou een koppeling met de revalidatieafdeling in 

Hoensbroek tot stand kunnen worden gebracht. Omdat VieCuri ooit een keer heeft gezegd dat een 
locatie voor de nieuwbouw beter passend zou zijn bij de A73, werpen we op dat een vestiging op de 

Brier zo gek nog niet zou zijn. Dit terrein krijgt dan een upgrade. Bovendien zijn de ambulance, de 
huisartsenpost en de apotheek om de hoek. Beter kun je het niet krijgen. En, Venray krijgt in dat gebied 

een veel beter ruimtelijk gezicht.    

We dienen hierbij een motie in.   
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Programma 2. "Wonen" 
 
2.1 Deelprogramma Woningbouw 
Prima dat het college hierbij overstroomt van ambitie, maar het wordt weleens tijd dat mooie volzinnen 

worden omgezet in daden! Alternatieve woonvormen, zoals woonhofjes, tiny houses en 
wooncorporaties, worden eindelijk nadrukkelijk genoemd, maar zo bijzonder is dat niet. Eeuwen geleden 

werden er al hofjes gebouwd. Hopelijk draagt  de "kavel voor kavel regeling" die onlangs is vastgesteld 

er toe bij dat de blokkerende werking van de planvoorraad gaat verdwijnen. Wij roepen het college 
hierbij nadrukkelijk op om bij Wonen Limburg sterk aan te dringen om de wachtlijsten af te bouwen. In 

deze oproep moet dan ook aangedrongen worden om kleinere wooneenheden te bouwen voor jongeren 
en alleenstaanden. 

VRAAG: Kan het college toezeggen om vóór de Voorjaarsnota 2019 de Raad mee te delen 
wat dit overleg heeft opgeleverd? 

 
Dat het afvalbeleid tegen het licht wordt gehouden vinden wij een goede zaak. Meerdere gemeenten 
worstelen hiermee. De aanpak is dan ook per gemeente heel verschillend evenals de ervaringen. Van 

deze ervaringen kun je leren en daarom moet het niet zo zijn dat we in Venray zo nodig bestaande 

goede wielen opnieuw moeten uitvinden. En zeker geen dure wielen waarvan de rekening bij de 
inwoners komt te liggen. 

VRAAG: Kan toegezegd worden dat de groen/bladkorven in het najaar 2019 weer in het 
straatbeeld verschijnen? 

 
2.3 Deelprogramma Veiligheid en Handhaving  
Tijdens de verkiezingscampagne hebben verschillende partijen zich hard gemaakt om het gevoel van 

veiligheid voor de inwoners te verhogen o.a. door meer in te zetten op handhaving en minder te 
gedogen. Lees de kieswijzer daar maar eens op na. De vraag is hoe dit zich nu effectueert in de 

voorliggende begroting t.o.v. die van 2018.  

VRAAG: Hoeveel FTE's heeft Venray nu (2018) en hoeveel staan er opgenomen in de 
begroting 2019 ? 
 

 
2.4 Deelprogramma Natuur, landschap en plattelandsontwikkeling 

In de begroting lezen we: 
- Monitoren uitvoering Visie Veehouderij voor €80.000 
-  Intensiveren van het netwerk met burgers en ondernemers inzake ontwikkeling intensieve 

veehouderij voor €25.000 
-  Intensiveren toezicht en handhaving veehouderij voor €26.000 

VENRAY Lokaal vindt deze tekst schimmig. Wat moeten we ons precies voorstellen bij deze uitgaven? 

VRAAG: Kunnen wij nadere schriftelijke duiding ontvangen vóór 1 januari? 
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Programma 3. "Werken" 
 
3.1 Deelprogramma Kennis en innovatie 
De groei van het gebruik van insecten als productiedier wordt in toenemende mate als veelbelovende 
alternatieve bron voor hoogwaardige eiwitten gezien. De kans om te gaan meewerken aan Insect Valley 

Europe in relatie tot de ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo moeten we dan ook niet 
laten lopen. Sterker nog, wij roepen het college op agrarische ondernemers te steunen die hun bedrijf 

willen transformeren naar deze nieuwe markt. Insecten kunnen immers verwerkt worden tot veevoer 

en leveren daardoor een bijdrage aan de circulaire economie. 

 
3.2 Deelprogramma Economische ontwikkeling 
Wat opvalt is dat het formuleren van een voorstel met betrekking tot de voortzetting ondersteuning 
“Venray Bloeit” plotsklaps van €20.000 stijgt naar €70.000. Waarom deze opmerkelijke verhoging en 

wie dragen nog meer bij en hoeveel? En wat wordt allemaal uit deze “pot” betaald en hoe zit die eigenlijk 
in elkaar? Wie besluit er over de uitgaven. Alvorens hier ja tegen te zeggen vraagt het om een 

onderbouwing. Hierbij hoort dan ook een overzicht wat we nog meer jaarlijks uitgeven voor bevordering 
van toerisme en stimuleren van evenementen. De BinckBank tour is bijvoorbeeld zo’n evenement. En 

de VVV wordt toch ook gesubsidieerd? En wat draagt Venray bij aan de regionale Leisureport, waar 

onlangs de stekker uit is getrokken. Valt dit geld vrij? 
VRAAG: Kunnen wij duidelijk inzicht krijgen in deze geldstromen en de bedoelde uitgaven? 

   

3.3 Deelprogramma Centrumontwikkeling en de Brier 
Bij de ontwikkeling van het kernwinkelgebied wordt redelijk stellig de verplaatsing van de bibliotheek 

naar het voormalige AH-pand opgeschreven. De relatie wordt hierbij gelegd bij het indikken van de 
leegstand in centrum en het subsidie die de Provincie in het vooruitzicht heeft gesteld. Voor zover nu 

bekend is dit een miljoenen kostende operatie die financieel nog lang niet gefundeerd is. Zo ook dat 
het achterblijvende pand (de oude bibliotheek) een maatschappelijke invulling moet gaan krijgen. 

Zover is VENRAY Lokaal met deze stelligheid nog niet. De inhoudelijke problemen van de huidige 

bibliotheek koppelen wij vooralsnog los van nieuwe huisvesting. Eerst gedegen organisatorisch en 
financieel onderbouwde plannen en dan pas besluiten nemen. 

 
In toenemende mate horen wij de bezoekers aan het centrum klagen over het ontbreken van een 

openbaar toilet. VENRAY Lokaal vindt dat een dergelijke voorziening niet meer mag ontbreken. 

We dienen hierbij een motie in.   

 

3.3 Deelprogramma Mobiliteit en infrastructuur 
VENRAY Lokaal maakt zich zorgen over de statistieken van de ziekenhuisopnames bij ongevallen met 

motorvoertuigen en fietsers. Afwijkingen van 2% en zelfs 4% bij fietsers. De aandacht voor het 

fietsvriendelijker en -veiliger maken is in de achterliggende raadsperiodes onvoldoende geweest.  
We roepen het college op dit tij echt te keren. 
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Programma 4. "Besturen" 
 
4.1. Deelprogramma Bestuur 
Terecht wordt voorgesteld een nieuwe strategische visie op te stellen, ondanks dat de huidige Visie een 
horizon heeft van 2025. Nog 6 jaar te gaan zou je denken. Echter, de huidige tijd met al zijn 

ontwikkelingen gaat zo snel dat vernieuwing en bijstelling noodzakelijk is. Een nieuwe Visie mag en 
moet evenwel niet in beton gegoten worden. Ook de nieuwe visie moet altijd kunnen inspelen op actuele 

ontwikkelingen. 

De Visie vraagt wel om input van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen 
en dergelijke. Wij gaan er vanuit dat het college dit ook zo ziet. 

 
4.4 Deelprogramma Financiën 
De coalitie zet in op het instellen van een revolverend fonds. De nadruk wordt hierbij gelegd bij 

duurzaamheidinitiatieven. Prima, maar VENRAY Lokaal kan zich ook een bredere toepassing voorstellen. 
Met name bij het lostrekken van de woningbouw voor bijvoorbeeld sociale woonhofjes zou ook de 

helpende hand geboden kunnen worden vanuit het revolverend fonds.  
VRAAG: Is dit idee denkbaar?   

 
Tot slot, we hebben er begrip voor dat de speerpunten van het nieuwe college nog geen reële 
kostenraming kennen van de uitvoeringskosten. Desalniettemin willen we niet dat dit een dooddoener 

is/wordt. Wij verwachten van het college daadkracht toont op de speerpunten en dan is het aan de 
gemeenteraad om daar een oordeel over te vellen. Een oordeel tegen de achtergrond van de dan 

financiële ruimte en nut en noodzaak. Deze coalitie is niet ingehuurd om politieke cadeautjes uit te 

delen. 
 
 
Venray, 6 november 2018 
 
 
Fractie VENRAY Lokaal 

Tino Zandbergen, fractieleider 
Toon Kerkhoff  
Ahmet Kocyigit 
Theo Francken 
Richard de la Roy 
 
 

 


