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ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Voorjaarsnota 2020 incl. Meerjaren Uitgaven
en Investeringsplan (MUIP) 2020-2023
Algemeen
Geachte raadsleden, college en inwoners van Venray.
Dank aan het college en de ambtenaren is ook dit jaar weer op zijn plaats voor het tijdig aanbieden
van de Voorjaarnota. De eerste Voorjaarsnota waarin het college richting geeft op beleidsdoelstellingen voor 2020 en waarop de begroting geënt gaat worden. Beleidsdoelstellingen die ook terug
te vinden zijn in het coalitieakkoord en collegeprogramma van onze coalitie CDA, VENRAY Lokaal en
D66. Als coalitiepartner kunnen we ons op meerdere punten vinden in de Voorjaarsnota. Dat wil niet
zeggen dat VENRAY Lokaal nu achterover gaat leunen en spinnend bij de haard gaan liggen.
Integendeel het is onze taak ook als coalitiepartner de vinger aan de pols te houden. Tenslotte is een
coalitie een politiek compromis en kijkende naar ons verkiezingsprogramma blijven er altijd nog
politieke wensen en verlangens over. Het is dan ook zaak scherp te blijven in het politieke proces om
met wisselende meerderheden in de gemeenteraad goede besluiten te nemen. Goede voorstellen
vanuit de oppositie zijn het waard om serieus op haalbaarheid te wegen. Onze deelname aan de
coalitie doet daar niets aan af.

Inleiding programma's
De uitwerking van de programma's in deze Voorjaarsnota geeft aan in welke richting het college
invulling wil geven aan het coalitieprogramma in 2020. VENRAY Lokaal snapt dat onmogelijk alle
wensen en verlangens in het komende jaar vervuld kunnen worden. Hoewel Venray financieel gezond
genoemd mag worden geldt bij VENRAY Lokaal het gezegde: het dak repareren als het droog is.
Belangrijk materiaal daarbij zijn de rijksbijdragen die ieder jaar, onder andere in de meicirculaire,
worden weergegeven. Er zal aangekondigd worden dat de bijdragen minder zullen zijn dan bij het tot
stand komen van de coalitie is verondersteld. Geen reden tot paniek maar wel van een realistische
financiële benadering. Dit te meer omdat de achterliggende jaren werk is blijven liggen dat eerst op
sterkte moet worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zo belangrijke infrastructuur.
Bij de behandeling van de programma's zal VENRAY Lokaal accenten leggen op thema's die in de lijn
liggen van de kiezers die op VENRAY Lokaal gestemd hebben.
De focus op de sociale en maatschappelijke problematiek zal bij VENRAY Lokaal ook niet verschuiven.
Zo ook zullen we ons blijven inspannen op een transparante en effectieve gemeentelijke organisatie.
Effectief betekent ook dat de burger makkelijk het gemeentehuis moet kunnen vinden voor vraag en
antwoord. Invoelend vermogen van de politiek en het ambtelijk apparaat moet een antenne zijn die
24/7 aan staat.
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1. PROGRAMMA’S
Programma 1 Leven
1.1 Deelprogramma Breed Sociaal Domein
MANTELZORGWAARDERING
VENRAY Lokaal blijft zeer kritisch op het beleid aangaande mantelzorg. Zo ook de waardering hiervan.
Dit is van groot belang, we kunnen absoluut niet zonder hen. Het verbaast de gemeente Venray dat
het aantal aanvragen voor een mantelzorgwaardering steeds weer afneemt. Dat verbaast ons
helemaal niet!
Al van alles is er bedacht, maar uit de evaluaties blijkt dat meer dan 80% uiteindelijk toch voor een
vast en vrij te besteden bedrag kiest. Geen opgetuigd keuzemenu, eenvoud in maatwerk willen de
mantelzorgers. De gemeente stelt dat ze graag stabiliteit wil door continuering van de waardering met
kortingsbonnen en omslachtige administratieve handelingen. VENRAY Lokaal kiest voor eenvoud én
verhoging. Het is niet in financiële middelen uit te drukken hoe de mantelzorger gewaardeerd zou
moeten worden maar de huidige €65 is voor VENRAY Lokaal écht beneden de maat. Het compliment
terugbrengen naar het niveau van 2015, dat wil zeggen €130, is het minste dat gedaan moet worden.
Deze manier van waarderen bespaart bovendien gemeentelijke administratieve uren.

We dienen hiervoor een motie in.

INCLUSIEVE SAMENLEVING
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen kan en mag meedoen in de samenleving, ongeacht
leeftijd, gender, cultuur, inkomen, achtergrond, talent of mobiliteit. Voor iedereen gelijke mogelijkheden en kansen om deel te nemen aan onze samenleving; het VN-verdrag is er tenslotte niet voor
niets. Venray werkt hieraan, maar voor VENRAY Lokaal is dit echter nog steeds te weinig.
In onze ogen zijn er nog te veel punten die niet voldoen aan onze wettelijke plicht. VENRAY Lokaal
vindt dat juist een gemeente hierin het goede voorbeeld moet geven zodat bedrijven gestimuleerd
worden dit voorbeeld te volgen.
We hebben bijvoorbeeld nog steeds geen goed toegankelijk openbaar toilet in het centrum van
Venray terwijl we wel proberen meer publiek naar ons centrum te halen.
Ook ontbreekt er een duidelijke looproute voor blinden en slechtzienden.
In het kader van de lokale democratie moeten alle stembureaus per 1 januari 2019 voor iedereen
toegankelijk zijn. Venray voldeed afgelopen twee verkiezingen niet 100% aan deze criteria. We gaan
er dan ook van uit dat bij de volgende verkiezingen alles in orde is.
Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om periodiek een “Lokale Inclusie Agenda” te maken: een
plan voor zo’n inclusieve samenleving. Venray heeft niet zo’n plan, eigenlijk helemaal geen plan. “We
doen al veel, maar misschien moeten we het meer uitdragen” horen we dan terug. Wellicht zou het
college hierbij meer empathie moeten hebben.
Er moeten nu echt stappen gezet worden na 3 jaar. VENRAY Lokaal pleit voor een spoedige opstelling
van een Lokaal Inclusieplan.

We dienen hiervoor een motie in.
ZIEKENHUISVOORZIENING
We hebben kennis genomen van de intentie van VieCuri om in Venray een nieuwe ziekenhuisvoorziening te realiseren. Deze zou dan in de plaats komen van de huidige locatie aan de
Merseloseweg. Hoe de functie en inhoud van deze voorziening er uit moet komen te zien is nog nader
onderwerp van studie, zo hebben we begrepen. Deze studie is ook nodig omdat dit ook duidelijk zal
moeten maken waar het gevestigd moet worden.
Een eerste locatiestudie is gericht op het sportpark de Wieën, parallel aan de N270. Een locatie die
voor VENRAY Lokaal min of meer uit de lucht komt gevallen. Zeker als aangegeven wordt dat de
accommodatie van de honkbalclub daarvoor opgeofferd gaat worden. Een voorstelling bij deze locatie
hebben we dan ook nog niet. We vragen ons dan ook af als de honkbalclub de huidige locatie moet
verlaten waar zij naar toe gaan, en wie gaat dit betalen? We wachten het locatieonderzoek vol
belangstelling af.
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1.2 Deelprogramma Voorzieningen
ONDERWIJS
Begin dit jaar heeft de raad besloten de ontwikkeling van de Talentencampus op de locatie Veltum te
beëindigen. Een terecht besluit waar VENRAY Lokaal nog steeds achter staat en dat we tijdens de
behandeling in de raad uitvoerig hebben beargumenteerd. Dat wil niet zeggen dat we het SBO en SO
niet adequaat gehuisvest willen zien. Integendeel VENRAY Lokaal heeft daarvoor al jaren geijverd,
maar niet in een Talentencampus.
Opvallend is dat na het besluit van de raad het angstig informatief stil is geworden hoe nu gedacht
wordt over de nieuwe huisvesting. Het kan toch niet zo zijn dat de schoolbesturen en de wethouder
onderwijs op de handen zijn gaan zitten? VENRAY Lokaal spoort de wethouder dan ook aan tot actie
en op de kortst mogelijke termijn de raad te voorzien van informatie omtrent de stand van zaken.
Goede, bij het soort onderwijs passende, huisvesting is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de
leerlingen. In dit verband zou het volgens ons de moeite waard zijn om te onderzoeken of het SBO en
SO alsnog niet op het Annaterrein gehuisvest kunnen worden. We hebben dan ook aan het college
gevraagd of er al nieuwe locaties in beeld zijn en of het Annaterrein ook nog voorkomt in deze
zoektocht.

1.4 Deelprogramma Kunst en Cultuur
BIBLIOTHEEK
De herstructurering van de bibliotheek en de daarmee samenhangende huisvesting is een dossier dat
al sinds het aantreden van de nieuwe coalitie regelmatig voorbij komt. VENRAY Lokaal blijft van
mening dat eerst de organisatie en de exploitatie helder moet zijn. De logische vervolgstap is dan het
bepalen van de benodigde vierkante meters en de locatie.
Als blijkt dat de huidige locatie van de bibliotheek niet toekomstbestendig is dan is de vervolgvraag
wat met dit oude gebouw moet gebeuren. Het particuliere initiatief om in het gebouw van de huidige
bibliotheek diverse charitatieve organisaties te huisvesten is inmiddels geen beloopbaar ijs geworden
nu onder andere de Voedselbank en Match hebben afgehaakt. We hebben nog eens zorgvuldig
gekeken naar de restanten van het initiatief. De ruimtevraag is dusdanig beperkt dat het de moeite
waard is om te bekijken welke hiervan passend ruimtelijk gelinkt kunnen worden aan de
herhuisvesting van de bibliotheek. Passend betekent dan ook met vooraf getekende betaalbare
intentieovereenkomsten. En het college moet daarin het initiatief nemen en de regie voeren.

Programma 2 Wonen
2.1 Deelprogramma Woningbouw
WONEN
Over een jaar of tien bestaat circa 70 procent van de huishoudens in Nederland uit een of twee
personen. De groei van het aantal huishoudens tot 2040 betreft voor 80 procent eenpersoonshuishoudens. De interesse voor kleiner wonen neemt toe, in het huursegment maar ook in de
koopsector. Dat zet zich in de toekomst waarschijnlijk door, onder meer als gevolg van de stijgende
vierkante-meterprijzen en forse groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, vooral door vergrijzing.
Voor alleenstaanden, scheidende gezinnen, kinderloze stellen, starters, ouderen, studenten, buitenlanders die tijdelijk gestationeerd zijn. Denk aan het ombouwen van leegstaande gebouwen of
nieuwbouw. En aan bijvoorbeeld woonhofjes.
We kunnen niet mensen naar recreatieparken of campings blijven sturen of op ellenlange wachtlijsten
zetten. VENRAY Lokaal zal niet nalaten in deze coalitieperiode aan te blijven dringen op de bouw van
starterswoningen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, ook waar het gaat om sociale
woningbouw op de dorpen.
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2.3 Deelprogramma Veiligheid en handhaving
HANDHAVING
Naleving van wet- en regelgeving is van groot belang om regels effectief te laten zijn. Het verheugt
ons te zien dat er meer gehandhaafd wordt in onze gemeente, op allerlei gebieden. Wat VENRAY
Lokaal betreft mag er nog best een schepje bovenop, we hopen dat het college niet indommelt.
We zullen het volgen.
GLYFOSAAT
Al eerder in deze coalitieperiode heeft VENRAY Lokaal aandacht gevraagd van het toepassen van het
bestrijdingsmiddel glyfosaat. Dit middel is al jaren zeer omstreden. Diverse studies wijzen uit dat
blootstelling aan dit middel de kans op kanker (non-hodgkinlymfoom) met 40% verhoogt. Glyfosaat
(zoals Roundup) is de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld. Verschillende landen leggen het
gebruik aan banden. Patiënten winnen in toenemende mate rechtszaken die tegen het Duitse moederbedrijf Bayer worden aangespannen.
VENRAY Lokaal vindt dat onze gemeente als verpachter van gronden de stap moet zetten en het
gebruik van glyfosaat op pachtgronden moet verbieden. VENRAY Lokaal beseft dat het juridisch niet
eenvoudig zal zijn om dit te bewerkstelligen bij lopende contracten. In nieuwe contracten zou het
verbod van glyfosaat standaard moeten worden opgenomen. Overigens geldt dat zeker ook voor
sportvelden.

We dienen hiervoor een motie in.

DRUGSAFVAL
Dumpen van met name gevaarlijk drugafval komt ook in Limburg steeds vaker voor. Het is zeker niet
uitgesloten dat ook in onze gemeente dumping zal gaan plaatsvinden. Tenslotte worden de criminelen
die achter de productieprocessen zitten steeds inventiever en brutaler. Gedumpt afval is een gevaar
voor de volksgezondheid en moet onmiddellijk door de grondeigenaren of de gemeente geruimd
worden. De kosten worden als de veroorzaker niet gevonden wordt verhaald op de grondeigenaar.
VENRAY Lokaal vindt dat dit de omgekeerde wereld is. De veroorzakers moeten voor de kosten
opdraaien! Onschuldige grondeigenaren mogen niet opgezadeld worden met de maatschappelijke
kosten van deze criminaliteit. Omdat voorkomen beter is dan genezen moet Venray op voorhand de
verantwoordelijkheid nemen. Dit past naadloos in de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant dat
kosten voor het opruimen van drugsafval niet op onschuldige grondeigenaren verhaald mogen
worden. Wij willen hiertoe oproepen en tevens bij de Provincie aandringen op het installeren van een
compensatieregeling. Onze in te dienen motie moet ons inziens ook ter kennisgeving gebracht worden
aan alle gemeenten in onze provincie.

We dienen hiervoor een motie in.

INTERVENTIETEAM
Steeds vaker misbruiken criminelen sociale en maatschappelijke structuren en ondernemers voor hun
criminele activiteiten. Van deze ondermijnende criminaliteit ondervindt de samenleving veel schade.
Zes gemeenten in Oost-Brabant hebben een interventieteam opgericht. Dit team zorgt voor integrale
aanpak van deze criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast. Dit wordt onder andere gedaan
door regelmatig controles te doen bij panden en locaties waarvan een vermoeden bestaat dat er
sprake is van misstanden of niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving.
VENRAY Lokaal is van mening dat een soortgelijk interventieteam ook in Noord-Limburg niet meer
mag ontbreken. Een noodzakelijke investering in mens, gezondheid en milieu.

We dienen hiervoor een motie in.

2.4 Deelprogramma Natuur, landschap en plattelandsontwikkeling
VISIE VEEHOUDERIJ
In januari 2018 is de Visie Veehouderij vastgesteld. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder maar voor
VENRAY Lokaal is het nadien redelijk stil gebleven. Het college geeft aan dat Venray een koploper in
de veehouderij wil blijven, maar meer duurzaam, en circulair. Maar daarbij moet de gezondheid van
de burger centraal staan. De emissies moeten omlaag. De sector moeten blijven ontwikkelen en
innoveren. Een ambitieus doel, maar kan dit wel waar gemaakt worden?
Rond de sector heerst een beeld dat niet altijd strookt met de werkelijkheid. Mede daardoor is er
politieke en maatschappelijke druk ontstaan om te kijken wat er nu echt aan de hand is.
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In Venray gaat het vooral om geurhinder en hoge emissiewaarden. Veehouderijen en andere
installaties, zoals mestverwerking, zorgen samen voor een grote geurbelasting (cumulatie). Er is
teveel mest en dit neemt toe, er is geen zicht op een verantwoorde manier van verwerking.
Gemeentelijk beleid op mestverwerking hebben we niet maar het wordt wel tijd dat dit ontwikkeld
wordt. We zien dan ook graag een notitie verschijnen voor 1 januari 2020.
Dit alles gaat ook nog gepaard met intensief zwaar transportverkeer. De vormgeving van grote stallen
verdient tevens geen schoonheidsprijs. Door het op locatie meten van emissiewaarden door burgers
en boeren komt er wellicht duidelijkheid. Maar resultaten laten voorlopig nog op zich wachten.
De stoppersregeling maakt het mogelijk bedrijven te concentreren op daarvoor geschikte plekken. Het
vergunningenbeleid zou daarop ingezet moeten worden.
Uit RIVM-cijfers blijkt dat er geen significante afname is van fijnstof- en ammoniak belasting, wat kan
leiden tot longziekten. Luchtwassers blijken de schadelijke emissies onvoldoende te reduceren.
Een groot manco in de huidige vergunningverlening in Venray is dat vergunningen voor locaties
intensieve veehouderij niet in samenhang worden behandeld. Daardoor kan er een enorme cumulatie
van emissies ontstaan. Het is onmogelijk voor omwonenden daartegen in beroep te gaan. Op 29 mei
was er de uitspraak (Raad van State) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die grote gevolgen
zal hebben voor de ontwikkeling van veehouderijen. Lopende vergunningaanvragen moeten worden
ingetrokken. Verleende vergunningen worden herzien.
VENRAY Lokaal vindt dat de inhoud van de Visie Veehouderij aan een herziening toe is, ook in
samenhang met het nieuwe omgevingsplan voor het buitengebied.
En actie is nodig want in Azië is grootschalig de varkenspest uitgebroken waardoor de prijzen van het
varkensvlees omhoog zijn geschoten omdat dieren massaal worden geruimd. Door de sterke vraag zal
naar uitbreiding van het aantal dieren worden gezocht. De aanvragen om stallen uit te breiden zal ook
onze gemeente dan niet voorbij gaan. Omdat we de vinger aan de pols willen houden vinden we
tussentijdsrapportages op het terrein van de uitwerking noodzakelijk. Dat kan als we het aanmerken
als een majeur project.
VENRAY Lokaal roept het college op de nieuwe werkelijkheid rond de intensieve veehouderij te
erkennen en hiervoor adequaat beleid te ontwikkelen. We zijn benieuwd of de andere partijen deze
mening delen. Ook zou de uitwerking van de visie veehouderij aangemerkt moeten worden als majeur
project.

Programma 3 Werken
3.2 Deelprogramma Economische ontwikkeling

ALDI
Nu de Aldi niet gaat landen op de locatie Dr. Poelsschool en besloten heeft eerst even een pas op de
plaats te willen maken bij de zoektocht naar een passende locatie past de vraag of Venray een
antwoord heeft als Aldi zich weer meldt. Het is namelijk niet alleen een zoektocht van Aldi maar
evenzeer die van de gemeente. Aldi is op dit moment in afwachting van de huidige ontwikkelingen
binnen de supermarkt branche in Venray.
We breken ons al langere tijd het hoofd hoe we bedrijventerrein de Brier weer aantrekkelijker kunnen
maken voor de consument en de ondernemers. Wat VENRAY Lokaal betreft zou dit voor Aldi een
mooie passende oplossing kunnen zijn.

3.2. Deelprogramma economische ontwikkeling
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
De economische ontwikkeling van de laatste jaren in Venray kenmerkt zich door een almaar
voortgaande groei van logistieke activiteiten. Hiervoor worden enorme hallen gebouwd.
Logistiek is een anoniem gebeuren geworden dat nauwelijks binding heeft met de Venrayse gemeenschap. Toch zijn de gevolgen voor Venray groot. Er is sprake van een enorm ruimtebeslag waardoor
de Venrayse bedrijventerreinen inmiddels vrijwel vol zijn. Maar denk ook aan de steeds grotere
verkeersdruk en de milieuschade. Dit is bepaald geen duurzame ontwikkeling. De uitdijende sector
kan alleen functioneren bij een zo laag mogelijk kostenpatroon, met vaak kortlopende arbeidscontracten voor buitenlandse werknemers.
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Wat dan weer een verdienmodel is van gespecialiseerde uitzendbureaus. Deze uitzendbureaus
verzoeken vervolgens de gemeente om hen te faciliteren met almaar grotere huisvestingslocaties.
VENRAY Lokaal is van mening dat bij logistieke vestigingen terughoudendheid op de plaats is. Het
beeld van Venray wordt steeds meer bepaald door deze enorme bouwmassa’s, het oorspronkelijke
industriële beeld gaat hierdoor verloren. Zo verdween recent het iconische beeldbepalende gebouw
van Inalfa. Een enorme hal is hiervoor in de plaats gekomen.
Voor andere bedrijven dan logistiek, zoals innovatieve bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid,
lijkt Venray inmiddels minder aantrekkelijk. Wij vinden het belangrijk dat het bedrijventerrein in de
Spurkt zo ontwikkeld wordt dat zij zich hier vestigen. Dus, kleinschalig, hoogwaardige inrichting,
behoedzame inpassing in het kwetsbare beekdallandschap met behoud en aandacht voor aanwezige
natuurwaarden en zelf-energievoorzienend. Het idee van een groene campus. Zo kan er een begin
gemaakt kunnen worden met een ander soort economische ontwikkeling. Daarvoor moet een visie
ontwikkeld worden.

We dienen hiervoor een motie in.
WERKGELEGENHEID
Voor de toekomst van Venray vinden we het van belang om een gevarieerd aanbod aan werkgelegenheid te hebben. Laaggeschoold werk in logistiek en landbouw, vooral ingevuld door arbeidsmigranten, is kwetsbaar gelet op de langere termijn. Voor een gezonde economische ontwikkeling, en
gelet op het steeds hogere opleidingsniveau van onze jongeren, is vooral kennisintensieve
werkgelegenheid en maakindustrie van belang. Daar zou dan ook de focus op moeten liggen bij de
invulling van nieuwe bedrijventerreinen, en bij de herontwikkeling van bestaande terreinen.
RECLAMEBELEID
Ons reclamebeleid gaat uit van reguliere reclame-uitingen. Technologische ontwikkelingen zijn in volle
gang waardoor nieuwe vormen van reclame ontstaan, zoals LED-schermen. In de toekomst zal deze
manier van reclame voeren toenemen.
Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen in Europa, dit moeten we serieus nemen. Het zou
volgens VENRAY Lokaal dan ook verstandig zijn hiervoor regels op te stellen in ons reclamebeleid.
Regels over uren, lichtintensiteit en intervallen, verkeersveiligheid en dergelijke. Hinder van reclame is
niet toelaatbaar. We vragen het college met een notitie te komen over het huidige en toekomstige
reclamebeleid. Ook zijn we nieuwsgierig naar de opbrengsten van de reclame-uitingen voor de
gemeente.

3.3 Deelprogramma Centrumontwikkeling
LEEGSTAND
Gelijk met de start van de centrumvisie werd ook een centrummanager aangesteld. Met alle
investeringen was de hoop dat het aantal leegstaande panden van 48 naar 20 (in 2020)
teruggebracht zou kunnen worden. In de visie werd het kernwinkel- en transformatiegebied
geboren. Kijkende naar de ambitie, maar ook hetzelfde centrum waar deze ambitie op werd
losgelaten, leeft de vraag wat de werkelijke terugdringing van de leegstand is in vierkante
meters en aantal panden. Ook verdwijnen er steeds meer winkel(ketens) uit het straatbeeld en
lijkt het in dit tijdperk ingewikkeld voor ondernemers om het hoofd boven water te houden.
Zou de visie niet bijgesteld moeten worden omtrent de vierkante meters en leegstaande
panden? Zijn de aantallen die voorheen genoemd zijn nog wel passend? Is het niet van belang
dat er nog grotere stappen worden gezet? Is het ook niet gewoon een kwestie van vraag en
aanbod, waarbij de huurprijs een belangrijke rol speelt?
DE BLEEK
Een belangrijk deel van de Bleek is als transformatiegebied aangewezen. De bedoeling is deze
in te vullen met onder andere zorg gerelateerde ondernemingen en (zorg) woningen. Tot nu
toe zien we niets tastbaars van deze transformatie.
We vragen het college hoe het nu werkelijk staat met deze transitie.
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STIMULERINGSREGELING
Met het kernwinkelgebied is een stimuleringsregeling in het leven geroepen. In januari 2019
was er slechts één verplaatsing gerealiseerd en geen transformaties. We hebben de indruk dat
de stimuleringsregeling niet aan de verwachting voldoet.

Programma 4 Besturen
4.1 Deelprogramma Bestuur
FRACTIEVERGOEDING
Ook de lokale democratie moeten we blijvend omarmen. De fracties in de gemeenteraad moeten dit
ook uitdragen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn elke 4 jaar maar daarmee zijn we er niet. De
aandacht voor de politieke processen moet een voortdurende actie zijn. Zo ook moeten de Venrayse
politieke partijen zich blijvend inspannen om jong en oud, het hele jaar door, bij het politieke
handwerk te betrekken. Daarvoor zijn opleiding, scholing en andere bindende factoren nodig. De
fracties krijgen daarvoor een fractievergoeding van €2.000 per jaar. 9 jaar geleden was dit het
dubbele. Dat is in de huidige tijd onvoldoende. Zeker lokale partijen die niet terug kunnen vallen op
landelijke ondersteuning zijn voor een kwalitatieve scholing heel snel door het budget heen. VENRAY
Lokaal zal in een motie voorstellen om de fractievergoeding weer op het niveau van 2010 te brengen,
waarmee de bezuiniging van destijds wordt teruggedraaid. De uitgaven van de fractievergoeding
kunnen slechts uitgegeven worden binnen het vastgestelde uitgavenpatroon en wordt jaarlijks door de
griffie rechtmatig en doelmatig gecontroleerd op juistheid. Oppotten kan niet want er is een clausule
dat dit voorkomt.

We dienen hiervoor een motie in.

DORPS- EN WIJKRADEN
VENRAY Lokaal vraagt zich af of het geen tijd wordt om de gegroeide rol van de dorp- en wijkraden te
evalueren. Hoever staan de oorspronkelijke bedoelingen nog overeind? Past de samenstelling en
totstandkoming nog wel in het huidige tijdsbeeld? Mag de gemeenteraad er vanuit gaan dat een
gevraagd en ongevraagd advies voldoende gedragen wordt door de inwoners van het dorp
respectievelijk de wijk? Feit is dat verwachtingen in de loop der jaren anders worden geïnterpreteerd.
Vaak loopt dit dan uit op teleurstellingen en lopen dorp- en wijkraden bestuurlijk leeg of de onderlinge
verhoudingen raken verstoord.
In toenemende mate wordt de vraag gesteld of deze raden inmiddels niet verworden zijn tot een
informele vierde bestuurslaag. Dit mede gebaseerd op de verschillende raads- en raads-commissieleden die formeel zitting hebben. Kortom, voldoende aanleiding om te onderzoeken of de doelstelling
niet aan herstructurering toe is, vooral tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon en de te
verwachten bestuurlijke vernieuwing.
UITZENDING RAADSVERGADERINGEN
Als Venrayse politieke partijen roepen we steeds vaker dat we de politiek dichter en zo transparant
mogelijk bij de burger moeten brengen. Regelmatig krijgt VENRAY Lokaal te horen waarom de
vergaderingen van de gemeenteraad niet op de televisie te volgen zijn, bv. via Omroep Venray TV.
Het is te volgen via internet, maar niet iedereen kan of doet dit. Bovendien hapert het beeld en geluid
vaak mede omdat men afhankelijk is van de internetverbinding en de stream komt ook erg zacht
binnen. Vele gemeenten laten de raadsvergaderingen uitzenden via een lokale televisiezender omdat
dat een groter en stabieler bereik heeft dan alleen internet. Zeker nu ook van overheidswege de
lokale en regionale televisie meer en meer als informatiekanaal gepromoot wordt vragen we het
college om een onderzoek, inclusief de kosten uiteraard. We zijn dan ook benieuwd naar de
mogelijkheden en kosten.
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4.2. Deelprogramma Duurzaamheid
ENERGIETRANSITIE
VENRAY Lokaal loopt ook niet weg voor de energietransitie. Het coalitieprogramma is wat ons betreft
duidelijk. De weg daar naar toe is niet eenvoudig en stuit regelmatig op maatschappelijke weerstand.
Toch zullen we met elkaar het nodige moeten doen. Op de zogenaamde "zonneladder" staan daken
als te benutten oppervlakten voor het opwekken van zonne-energie op plaats 1. Het is dan ook meer
dan logisch dat hierop ingezet wordt.
Op onderdelen zullen zeker stappen gemaakt zijn maar onduidelijk is tot nu toe wat de inspanningen
zijn geweest van de vastgoedeigenaren. Datzelfde geldt overigens voor de stallen in het buitengebied.
Graag ontvangen wij hiervan een overzicht.
En wat zijn de inspanningen op het terrein van energieneutraliteit van de vastgoedontwikkelaars bij de
bouw van de nieuwe logistiek hallen, die als paddenstoelen uit de grond schieten?
Bij nieuwbouw moet in de bouwvergunning opgenomen worden dat de daken bij hallen en stallen
voorzien moeten worden van zonnepanelen.

4.3 Deelprogramma Dienstverlening en Bedrijfsvoering
ZORGLOKET
In Brunssum hebben ze één loket voor zorg, jeugd en uitkering: loket Sociaal Centraal.
Van inwoners van Venray horen wij vaak “je wordt van het kastje naar de muur gestuurd” of “ik geef
het op”. Vooral bij zorgvragen is dit erg vervelend. Het is voor sommige mensen al vaak een hele stap
hulp te vragen. Dan moet de organisatie daarom heel laagdrempelig en toegankelijk zijn ingericht wat
betreft VENRAY Lokaal. Slechts één duidelijk en bemand loket wat dan ook breed uitgedragen wordt.
Hiermee willen we de kwetsbaren in onze samenleving beter ondersteunen.
Regelmatig zie je samenhang tussen verschillende hulpvragen en problematiek, dan is één loket veel
doeltreffender en sneller. En Je hoeft je verhaal maar één keer te vertellen. Niet voor niets staat dit in
ons verkiezingsprogramma.
We zijn benieuwd of college bereid is in Brunssum na te gaan hoe dat daar werkt.

2. FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2020-2023
2.1 Huidig verwacht resultaat

Het verwachte resultaat stemt ons tot tevredenheid. Echter, wij beseffen ook dat dit mede komt door
geraamde investeringen die nog in de pijplijn zitten qua uitvoering. Wellicht dat het college de
gemeenteraad in de loop van het jaar kan aangeven hoe de stand van zaken is.

2.3 Meerjarig Uitgaven en Investeringsprogramma (MUIP) 2020-2023

Het is goed dat het college alle nog niet gehonoreerde MUIP-aanvragen overzichtelijk heeft weer
gegeven. VENRAY Lokaal gaat er vanuit dat het college, mede aan de hand van het financiële
perspectief in relatie tot de meicirculaire van het Rijk in de aanloop naar de begroting 2020 met
definitieve voorstellen komt.

3. RESERVEPOSITIE EN WEERSTANDSVERMOGEN
3.1 Weerstandsvermogen
Het weerstandvermogen is goed verbeterd. Maar we zien ook dat het aan het einde van deze coalitieperiode afzwakt. Voor zover we nu kunnen zien is het weerstandsvermogen dan nog verantwoord op
orde.

3.3 Reservepositie
De stijging van de reservepositie is een goede ontwikkeling.
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4. UITGANGSPUNTEN MEERJARENBEGROTING 2020-2023
4.2 Belastingscenario

Het belastingscenario is conform de coalitieafspraken. We hopen dat de afgesproken balans intact kan
blijven.
TOERISTENBELASTING
In de begroting staat een bedrag van €330.000 opgenomen. De opbrengsten nemen weliswaar toe,
maar alleen al gelet op het aantal arbeidsmigranten (volgens schattingen 4.000 tot 5.000, waarvan
waarschijnlijk een klein deel in de gemeentelijke administratie is geregistreerd), zou het bedrag in de
buurt van de €1.000.000 moeten liggen. Los nog van de “gewone” overnachtingen in hotels,
recreatieparken etcetera. We vragen ons af of dit juist is en wat het college daaraan gaat doen.

Venray 24 juni 2019,
Fractie VENRAY Lokaal

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

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2020 - MUIP 2020-2023

VENRAY Lokaal

Pagina 9 van 9

