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ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Programmabegroting 2023 incl. Meerjarenbegroting 2024-2026
(mondeling tijdens raadsvergadering 08-11-2023 door Lisanne Wisgerhof, plaatsvervangend fractievoorzitter
VENRAY Lokaal)

Vandaag beschouwen we de begroting voor 2023. Een begroting is een momentopname en
we weten dat er grote uitdagingen op ons afkomen.
We moeten ons daarom niet verliezen in ambities en flexibel kunnen blijven. Maar ondanks
dat moeten we onze fysieke én mentale gezondheid blijven bevorderen, stappen zetten op
het gebied van duurzaamheid en een veilige leefomgeving creëren waarin we gelukkig
kunnen zijn.
Drie belangrijke pijlers waarbinnen de ambities tot hoge hoogtes mogen reiken.
Het college vraagt, terecht, wendbaarheid van de organisatie. Wij vragen dat ook van de
gemeenteraad. Het is onrustig in de wereld om ons heen, laten we elkaar daarom juist in
deze stormachtige tijden goed vasthouden. Samen doorstaan wij deze storm.
Onze inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven gaan gebukt onder de vele crises.
Dan is het goed, om stil te staan bij ons vangnet. Gelukkig staat een evaluatie voor het
armoede- en schuldenbeleid gepland. Voor VENRAY Lokaal is dit een heel belangrijk aandachtsgebied. Maar als we in de begroting van 2023 kijken en deze met 2021 en 2022
vergelijken, dan zien we geen noemenswaardige toename en geen reserveringen.
Daarom stellen wij als VENRAY Lokaal samen met de medeindieners van de motie graag
voor om geld te reserveren om de kosten te kunnen dekken voor de gevolgen van deze
evaluatie. Ook stelt VENRAY Lokaal voor, op de plekken waar de financiële crisis het hardst
raakt, een ‘Venray fonds’ op te richten. Het college krijgt zo meer ruimte om de gevolgen
van deze crises op te vangen.
We moeten namelijk er alles aan doen om in tijden van weinig geld, dat bezuinigen niet op
het geluk van de inwoners van Venray wordt gedaan. Venray moet boodschappen kunnen
blijven doen, maar Venray moet ook kunnen blijven sporten, Venray moet ook naar de
evenementen kunnen, het theater, de fanfare, de soos, de schutterij en zangles kunnen
blijven gaan. Kortom: een fonds dat het welzijn van Venray bevordert.
De, in 2018 al, gestelde taakstelling op de accommodaties vinden wij dan ook verre van
passend momenteel en stellen voor deze te laten vallen.
Ook de Jera moet aan de slag kunnen om het geluk van onze jeugd te blijven bevorderen en
een fijne gemeente te zijn voor de jeugd in Venray. De jeugd moeten we koesteren, helpen
en behouden.
We haalden al eerder aan: onze fysieke gezondheid is net zo belangrijk als onze geestelijke
gezondheid. Dit maakt dan ook dat we ons zorgen maken over de jeugdzorg. Vanuit het rijk
is de urgentie duidelijk en zijn er extra middelen voor jeugdzorg beschikbaar gesteld, zelfs
meer dan begroot. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene middelen. We moeten
echter voorkomen dat deze gelden op een grote hoop verdwijnen en vragen dan ook om
deze extra gelden te oormerken voor het breed sociaal domein. Hoe zien de andere fracties
dit en is het college bereid dat te doen?
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Verder dringen we er bij het college op aan om te komen met een lange termijn oplossing
voor de huisvesting van de diverse verenigingen en stichtingen in Venray. Denk hierbij onder
andere aan de kunstwerkplaats, Level Inn, Kruisen en Kapellen en de Archeologische
werkgroep Venray. De motie van D66 kan hier absoluut een bijdrage aan leveren en hebben
wij dan ook mede ingediend.
Een onmisbaar thema en een grote uitdaging vandaag de dag is de woningnood. Tijdens de
verkiezingen spraken wij al over “bouw huizen, geen luchtkastelen”. Het is dan ook tijd om
flinke stappen te zetten en creatief om te gaan met ons woonprobleem. Wij zijn dan ook
nieuwsgierig naar de studies die zijn uitgevoerd naar locaties voor zogenaamde flexwoningen
en woonlocaties in het algemeen. Is al bekend wanneer uitkomsten met de raad worden
gedeeld?
Naast ruimte voor meer woningbouw willen we ook doorstroom bevorderen en dus bestaande woningen vrij te krijgen. Een pilot 'samenwonen op proef' voor bijstandsgerechtigden
starten is één van die kansen die we kunnen benutten.
Als we het onder andere hebben over bouwen, betekent het dat we wel met klem duurzaamheid in het oog te moeten houden op vele fronten. We vinden het aandeel duurzaamheid in
de begroting nog beperkt. Investeringen in klimaatadaptatie en circulaire economie zijn laag.
We moeten de komende jaren extra middelen vrij maken, willen we de doelstellingen halen.
We moeten de CO2 footprint van Venray verlagen. Wat ons betreft mogen er nog
bomen geplant mogen worden dan de huidige voorgenomen 45.000. Het planten van
bos biedt ook transformatiekansen voor agrarische ondernemers.
Daarnaast is het mooi om te zien dat de uitvoering van de, in 2018 opgestelde,
Veehouderij gemonitord wordt. Wij vinden echter dat de Visie aan herijking toe is. Hier
we echter niets over in de begroting. Is dit uit beeld?

meer
extra
Visie
lezen

De ontwikkeling van 30 hectare bedrijfsterrein komt opnieuw op de agenda. De studie van
Buck en de oproep van de Venrayse ondernemers zijn input voor de richting van die ontwikkeling. Vanuit VENRAY Lokaal hanteren we onze eerdere genoemde uitgangspunten, die we
zullen herhalen in het debat.
Dan een thema wat een vanzelfsprekendheid moet zijn, maar helaas niet altijd is: veiligheid.
Twee op de drie vrouwen van 12 tot 25 jaar zegt wel eens te zijn lastiggevallen op straat. En
niet alleen vrouwen krijgen met intimidatie te maken, het is een groter probleem. En ik hoor
u al stiekem zachtjes denken: is dit nou echt een probleem in Venray? Maar stel je voor dat
het jouw kind is, jouw partner, of het je zelf overkomt, wat dan? Dan wordt een situatie
opeens anders. Een motie is daarom meer dan op zijn plek, want we krijgen de signalen.
Ook verkeersveiligheid, mag niet aan de aandacht ontsnappen. Ondanks dat Limburgs trots
Max Verstappen is, is het niet in de bedoeling dat de inwoners zijn prestaties proberen te
evenaren binnen onze gemeentegrenzen. Venray probeert de inwoners te verwijzen naar
een digitaal meldloket. Ik heb het nog niet kunnen vinden, dus ik vind dat er meer
bekendheid gegenereerd moet worden voor het loket. Wellicht moeten we het omdopen
naar het Max Verstappen-loket, om daar een eerste stap in te zetten. Er moet ook
terugkoppeling naar de melders komen, of er nu wel of geen actie wordt ondernomen.
Aan de slag dus.
Tot slot onze digitale veiligheid. We zien dat overheden steeds meer informatie over mensen
verwerken. De impact wordt ook steeds groter, waarbij de toeslagenaffaire een vreselijk
dieptepunt was. VENRAY Lokaal ziet de mogelijkheden en voordelen van het gebruik van
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data en technologie, maar we zien ook de potentiële gevaren. VENRAY Lokaal is nog steeds
voorstander voor het instellen van een digitale ethische commissie. Het verzoek tot deze
instelling is ook doorgegeven in het overdrachtsdocument van de Raad.
Wij verzoeken het college dan ook om de voor- en nadelen van het instellen van deze
commissie uit te werken en met een voorstel naar de raad te komen.
Kortom: voldoende kansen, mogelijkheden en wensen.
Maar we gaan voor:
Venray duurzaam en toekomstproof
Gezond in het lijf én in het hoofd
En veilig, inclusief en gelukkig
Venray 8 november 2022,
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