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Samenwerkingsakkoord juli 2021 

Opgesteld door de samenwerkende partijen VENRAY Lokaal, D66 Venray, 

ProVenray, SP, PvdA Venray, Samenwerking Venray, VVD Venray 

 

 

1. In- en aanleiding 

Naar aanleiding van de ontstane politieke situatie in de gemeente Venray hebben VENRAY Lokaal, 

D66 Venray, ProVenray, SP, PvdA Venray, Samenwerking Venray en VVD Venray besloten om met 

elkaar op basis van gelijkwaardigheid de samenwerking op te zoeken. Met als doel om  

a. Venray bestuurbaar te houden, 

b. samen met elkaar de resterende raadsperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart 2022 tot een goed einde te brengen, 

c. met elkaar te werken aan herstel van vertrouwen in de Venrayse politiek. 

 

In het nu voorliggende Samenwerkingsakkoord leggen wij de uitgangspunten en afspraken vast 

over hoe wij deze doelen met elkaar willen bereiken. Deze uitgangspunten en afspraken zijn deels 

procesmatig van aard en deels hebben zij betrekking op de inhoud. Op basis van deze 

gezamenlijke uitgangspunten en afspraken willen wij ervoor zorgen dat wij op een transparante en 

constructieve manier, samen met het college en de ambtelijke organisatie, zoveel mogelijk van de 

eerder afgesproken ambities realiseren. Veel van deze ambities worden samen met Venrayse 

inwoners en organisaties/bedrijven gerealiseerd en dat zal de komende tijd niet veranderen. 

Samen met de Venrayse samenleving willen wij vooral vooruit kijken en blijven werken aan een 

Venray waar het goed leven, wonen en werken is. 

 

Wij beseffen dat de tijd tot aan de komende gemeenteraadsverkiezingen (circa 8 maanden) relatief 

kort is. Het is dan ook niet de bedoeling om door middel van dit Samenwerkingsakkoord een 

rigoureuze koerswijziging door te voeren. Wel brengen wij door middel van dit 

Samenwerkingsakkoord waar nodig nuances aan, maken wij bepaalde keuzes en zetten wij in op 

het herstellen van vertrouwen. 

 

 

2. Uitgangspunten/afspraken: procesmatig 

Wij spreken met elkaar het volgende af met betrekking tot de wijze van samenwerking met elkaar 

en met het college: 

a. Vanuit vertrouwen in elkaar werken wij aan het herstel van het vertrouwen in de Venrayse 

politiek. Met respect voor de politieke opvattingen van de zeven partijen zetten wij stevig in op 

het gezamenlijk uitdragen van hetgeen wij verwoorden in dit Samenwerkingsakkoord.  

b. Wij geven aan het college en in het bijzonder de drie wethouders mee om ook als college 

invulling te geven aan het onder 2a. genoemde. Insteek is dat de collegeleden er voor Venray 

zijn en daarbij op een goede manier invulling geven aan dit Samenwerkingsakkoord. 

c. Wij zien het huidige Coalitieakkoord en het daarop gebaseerde Collegeprogramma als 

belangrijke basis voor de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen. 
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d. Wij willen sturen op hoofdlijnen. Impliciet betekent dit ook dat wij de concrete 

portefeuilleverdeling bij het college willen laten, binnen de meegegeven hoofdlijnen zoals 

opgenomen in dit Samenwerkingsakkoord.  

e. Wel vragen wij aan het college om tot een goede portefeuilleverdeling te komen. En daarbij 

kritisch te zijn met betrekking tot de nevenfuncties en de deelname aan externe overleggen, 

onder meer om de werkbelasting hanteerbaar te houden. Wij vragen het college om 

nadrukkelijk de afweging te maken wat het direct dan wel indirect belang van/voor Venray is 

bij deze nevenfuncties en de deelname aan de externe overleggen.  

f. Wij beseffen dat het terugbrengen van vier wethouders naar drie wethouders een flinke impact 

heeft op de werkzaamheden van het college. Wij zetten daarom in op het versterken van de 

verbinding met het college, met respect voor ieders rol, en spreken daarover het volgende af. 

Er komt 

i. een periodiek overleg waarin wij met elkaar het proces bewaken. Wij vinden het 

belangrijk om de voortgang richting de realisatie van de gestelde ambities en doelen te 

bewaken en waar nodig dit bij te sturen. 

ii. een periodiek overleg waarin de beheersbaarheid van de werkbelasting van de 

collegeleden en het ambtelijk apparaat gevolgd wordt. Voor dit overleg worden het 

college inclusief de gemeentesecretaris/directeur en alle fracties in de gemeenteraad 

uitgenodigd. Indien mogelijk koppelen wij dit overleg aan al geplande 

overlegmomenten (Presidium of Seniorenconvent). 

g. Zoals onder “1. In- en aanleiding” aangegeven maken wij in dit Samenwerkingsakkoord keuzes 

en brengen wij waar nodig nuances aan (zie inhoudelijk het volgend hoofdstuk). Wij vinden het 

belangrijk te benadrukken waar wij met elkaar voor willen gaan. Maar wij ontkomen er ook niet 

aan om bepaalde ontwikkelingen en dossiers, weliswaar goed onderbouwd richting eventueel al 

betrokken partners, uit te stellen en aan de nieuwe raad en/of het nieuwe college te vragen om 

hier besluiten over te nemen.  

h. Tot slot. Wij beseffen dat samenwerking tussen zeven partijen met diverse politieke kleuren 

een uitdagende opgave is. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij in alle openheid en op een 

constructieve wijze met elkaar de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2022 gaan overbruggen. Daarbij is het belangrijk dat wij met elkaar in gesprek blijven over 

wat goed gaat maar zeker ook over wat beter kan in relatie tot de met elkaar gemaakte 

afspraken: dit is ons kader en hier gaan wij met z’n allen voor. 
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3. Uitgangspunten/afspraken: inhoudelijk 

Het coalitieakkoord “Een gezonde toekomst voor Venray” en het daarop gebaseerde 

collegeprogramma wordt als uitgangspunt gebruikt voor het volbrengen van de huidige 

raadsperiode. Een gedeelte hiervan is reeds afgerond en een gedeelte loopt. Het gedeelte dat loopt 

wordt over het algemeen doorgezet. Zonder uitputtend te willen zijn, zien wij voor ons de volgende 

belangrijke thema’s die urgent zijn en waarbij sprake is van een grote mate van consensus.  

 Het Sociaal Domein: Een goede balans tussen de kwaliteit en de financiële situatie. Wij zetten 

er op in dat de Venrayse inwoner die onze hulp en ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt. 

Mochten er binnen het sociaal domein hierdoor financiële problemen ontstaan, dan wordt de 

oplossing hiervoor binnen het sociaal domein gezocht, maar indien nodig kan binnen de totale 

begroting worden gekeken naar oplossingen. 

 Het accommodatiebeleid. 

 De nieuwe kunst- en cultuurnota. 

 Woningbouw: Kansrijke initiatieven op het gebied van woningbouw worden gefaciliteerd en 

waar nodig gestimuleerd.  

 Energiebeleid: Wij blijven stappen zetten om de gestelde doelen ten aanzien van de 

energietransitie te behalen. 

 Toezicht en Handhaving: Afspraken die wij hierover met elkaar maken worden nagekomen. Wij 

sturen daarbij op het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving.  

 Landelijk Gebied en Omgevingswet: Wij zetten trajecten voort om te komen tot een gedragen 

visie op het landelijk gebied, omgevingsvisie en omgevingsplan. 

 Mobiliteit en infrastructuur: Verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Daarnaast worden 

projecten als de Maaslijn, de Via Venray, de Oostverbinding en de Haven Wanssum doorgezet.  

 Onderwijshuisvesting: Projecten als de huisvesting van basisschool De Lier, Focus/Spectrum en 

Raayland worden doorgezet. 

 Bibliotheek: De verhuizing van de bibliotheek naar het voormalig AH-pand. 

 Corona: Binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben, blijven wij het economisch en 

sociaal maatschappelijk klimaat in Venray ondersteunen.  

 Wij onderzoeken de mogelijkheden om in de gemeente Venray de 30 ha bedrijventerrein te 

ontwikkelen. 

 

Naast de afspraak om het gros van de lopende zaken door te zetten, maken wij ook afspraken over 

onderwerpen waar wij deze raadsperiode geen definitief besluit over zullen nemen. Besluiten die 

naar de volgende raadsperiode worden overgeheveld zijn:  

 Ontwikkelen 30 ha bedrijventerrein.  

 Besluitvorming over grootschalige initiatieven (100+) inzake huisvesting arbeidsmigranten. 

 De herziening van het grondbeleid. 

 Duurzame grootschalige energieopwekking: besluitvorming over grootschalige initiatieven voor 

zonneparken (5ha+), m.u.v. initiatieven waarvan de aanvraag al in behandeling is genomen. 

 

Mochten er de komende periode nog (actuele) ontwikkelingen naar voren komen waarvoor wij 

verantwoordelijkheid moeten nemen binnen deze samenwerking, dan zoeken wij daarover 

afstemming met elkaar.  
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4. Ondertekening 

 

 

Getekend voor akkoord, 

 

 

 

 

 

Theo Francken      Daan Janssen 

Plaatsvervangend fractievoorzitter VENRAY Lokaal Fractievoorzitter D66 Venray 

 

 

 

 

 

Joep Gielens      Jan Hendriks 

Fractievoorzitter ProVenray    Fractievoorzitter SP 

 

 

 

 

 

Henk Bisschops      Martin Leenders 

Fractievoorzitter PvdA Venray    Fractievoorzitter Samenwerking Venray 

 

 

 

 

 

Bas Künen 

Fractievoorzitter VVD Venray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venray, 21 juli 2021 


