Verkiezingsprogramma 2022

Voorwoord
Echt lokaal, gebaseerd op het sociaal liberale gedachtegoed van D66
Op de 12 volgende pagina’s is het verkiezingsprogramma van D66 Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022
uitgewerkt. Dit is tot stand gekomen met steun en inbreng van een brede groep betrokken personen. Daarvoor wil ik mijn
dank uitspreken. Jullie inbreng heeft de ervaring uit de praktijk aan onze uitgangspunten toegevoegd.
Het is een programma geworden waarin onze ambities, doelen en wensen beschreven zijn, met de focus op Venray. Een
gemeente waarin het leven voor alle inwoners gezond, betaalbaar, aangenaam en veilig moet zijn. Een Venray waar je kunt
zijn wie je bent, je eigen weg kunt bewandelen en steun vindt als dat nodig is.
We kijken terug op een raadsperiode die een hectisch einde gekend heeft. We kijken ook terug op een raadsperiode waarin
D66 veel van haar ambities uit het verkiezingsprogramma 2018 in het coalitieakkoord 2018-2022 vertaald en daarna
gerealiseerd zag. D66 Venray heeft op alle dossiers een constructieve en oplossingsgerichte inbreng geleverd.
Natuurlijk hadden we graag een nog ‘groener’ en ‘duurzamer’ resultaat gezien, maar aan pragmatische compromissen is
niet altijd te ontkomen. Altijd stond het belang van de inwoners van Venray voorop. Het werk van onze fractie, Daan,
Emina, Bart en ondergetekende, alsmede de inzet van onze bestuurders Martijn en Jan durf ik gerust als succesvol te
benoemen. En zonder daar verder over uit te wijden; op de momenten dat het er om ging heeft D66 Venray de keuzes
gemaakt die passen bij onze kernwaarden.
En nu zijn we op weg naar volgende verkiezingen. Een nieuwe uitdaging en kans om in een positie te komen waarin we
onze ambities en waarden in kunnen brengen voor een beter Venray. Inhoudelijk gaan we daarin natuurlijk niet afwijken van
de weg die tot nu toe bewandeld is. Lees onze thema’s maar door. Je zult daarin veel, zo niet alles herkennen wat ons een
lokaal werkende partij maakt met uitgangspunten en idealen die bij de landelijke organisatie passen. Daar staan we dan ook
voor; het belang van Venray en haar burgers.
Theo Zegers, lijsttrekker D66 Venray
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Echt D66 Venray
• Voor ieder kind moet het meest geschikte
onderwijs beschikbaar zijn
• Waar zorg nodig is moet zorg gegeven
worden
• We laten niemand vallen, iedereen doet mee
• Het culturele aanbod in Venray is zichtbaar en
toegankelijk
• Een passende woonruimte voor iedereen
• Duurzaamheid is nu belangrijker dan ooit
• Een ecologisch sterk en visueel aantrekkelijk
landelijk gebied realiseren
• Iedereen vindt gemakkelijk de weg in en naar
Venray
• We gunnen iedereen een passende werkplek
• Bewoners hebben recht op een veilige
omgeving, maar zijn er ook
medeverantwoordelijk voor
• Bij twijfel niet doen; niet alles wat mag is
gewenst
• Een gezond financieel beleid beperkt de
kosten voor de burgers

Thema 1: Onderwijs
Voor ieder kind moet het meest geschikte onderwijs beschikbaar zijn
In Venray hebben we een ruim aanbod van basis- en middelbaar onderwijs, met een gevarieerd aanbod van
opleidingsrichtingen. Voor de huisvesting van de scholen komen we voor flinke financiële uitgaven te staan omdat
meerdere schoolgebouwen de komende jaren gerenoveerd moeten worden. Door een dalend aantal leerlingen is binnen
het Raayland College ruimte leeg komen te staan. Dit geeft financiële druk op hun onderwijsbudget.
Leegstand biedt nu ook kansen, zoals het huisvesten van speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) op
de locatie van het Raayland College. Het is de unieke kans om op één locatie goed en passend onderwijs voor de leerlingen
van SBO en SO dicht bij het VMBO te brengen. Daarmee maken we een soepele doorstroming mogelijk, wat een erg
belangrijk pluspunt voor deze leerlingen is.
Ieder kind verdient een eerlijke kans om het meest geschikte onderwijs te vinden en daardoor mee te kunnen doen. Dat
geldt voor onderwijs, maar ook voor meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Noodgedwongen thuiszitten is
voor D66 Venray nooit acceptabel. Meedoen draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het opdoen van
kennis. Het zorgt eenvoudigweg ook voor het hebben van plezier en levensvreugde.
Momenteel kennen we een krappe arbeidsmarkt. Over een breed front aan beroepen bestaat een tekort aan medewerkers.
Dit biedt kansen voor mensen die moeilijk een betaalde baan kunnen vinden. Zij zullen met enige bijscholing gemakkelijker
een werkplek kunnen vinden.
Binnen deze groep zijn in het bijzonder de migranten te benoemen. Met ingang van 2022 is de wet ‘Inburgering’ ingevoerd
waarbij de gemeente de regie over de uitvoering van die inburgering krijgt. Voor deze “nieuwkomers” in het onderwijs is
het bieden van maatwerk zeer belangrijk.
Beroepsonderwijs moet aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Daarin heeft diezelfde arbeidsmarkt een belangrijke
rol door intensief contact te onderhouden met de (middelbare) onderwijsinstelling. Denk daarbij aan het bieden van stageen ervaringsplekken, het faciliteren van het onderwijs door kennismaking met gangbare apparatuur (al of niet op de
schoollocatie) en door het verzorgen van gastlessen. Vooral dit laatste kan leerlingen die nog geen keuze gemaakt hebben
voor een bepaald beroep richting geven.

Echt D66 Venray
Goed en passend onderwijs voor elk kind
Daarom:
• onderwijs van goede kwaliteit op alle niveaus
• onderwijshuisvesting conform de normen
• soepele overgang van basis- naar vervolgonderwijs
• inzet van bedrijfsleven in het beroepsonderwijs
• voortzetting van het Gilde-Leerlab
Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen
Daarom:
• ondersteuning van Stichting Leergeld
• maatwerk waar het gangbare onderwijs niet
past
Bijscholing voor zicht op betaald werk
Daarom:
• onderwijs op maat
• taalontwikkeling leidend voor ‘nieuwkomers’

Thema 2: Zorg
Waar zorg nodig is moet zorg gegeven worden.
Het aanbod van de zorg in Venray is sterk in beweging. Belangrijke zorgvoorzieningen, zoals de huisartsenpost en de
nachtapotheek zijn de afgelopen jaren verdwenen, terwijl het nieuwbouwplan voor het nieuwe ziekenhuis lijkt uit te gaan
van minder specialismen. Het is belangrijk dat Venray met Viecuri in gesprek blijft over de omvang en invulling van de
nieuw te ontwikkelen zorglocatie, zodat een breed scala van specialismen binnen Venray voorhanden blijft.
Tegelijkertijd is de krapte in de personele bezetting in de hele zorg een probleem geworden. De bereikbaarheid en
beschikbaarheid van directe zorg neemt daarmee af, terwijl de vraag toeneemt, onder andere door vergrijzing. Wachtlijsten
in met name de jeugdzorg en de psychische gezondheidszorg worden langer, waardoor problemen (kunnen) verergeren in
die wachtperiode. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de patiënt en zijn/haar omgeving en heeft hogere behandelkosten tot
gevolg. De ontwikkelingen bij de thuiszorg, verzorgingshuizen en huishoudelijke ondersteuning tonen een zelfde
ontwikkeling.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft veel taken binnen het sociaal domein van de gemeente ondergebracht.
Mede door de afnemende bereikbaarheid van directe zorg blijven de kosten van het sociaal domein in de gemeente Venray
toenemen. De gemeente is geen zorgaanbieder en heeft geen inzicht in de problematiek van de cliënt. Zij kan hierover dan
ook niet oordelen. Om toch enig zicht op noodzaak en besteding te houden is een toename van administratie voor de
zorgaanbieders ontstaan. Dit vertraagt de inzet van de te verlenen zorg. D66 Venray vindt dat intensief overleg met
zorgaanbieders om de processen te versoepelen en procedures te vereenvoudigen tot betere zorg zal leiden. Daarbij
moeten we niet ‘controleren waar kan’, maar vertrouwen op alle betrokkenen ‘tenzij’.
De bereikbaarheid van de zorg is een belangrijk aspect om iemand snel te kunnen helpen. Daarvoor zijn zowel een digitale
als een fysieke “poort” van belang. Een heldere uitwerking op de gemeentelijke site, met goede en praktische aanwijzingen
is daarbij belangrijk. Niet iedereen weet digitaal de weg te vinden, daarom is het noodzakelijk dat ook een persoon
benaderbaar voor de hulpvrager is. Deze zal de vrager meer direct kunnen helpen. Daarvoor zijn de functies Specialist
Ondersteuning Jeugd, WMO-consulent, Dorps- of Wijkondersteuner belangrijk, maar ook een telefonisch loket draagt hier
belangrijk aan bij. Dit is geen verhoging van kosten, want snelle hulp en ondersteuning zullen uiteindelijk kostenbesparend
zijn. Snelle hulp is trouwens van groter belang dan besparing van kosten. Het welzijn van de mens is prioriteit nummer een!
Mantelzorgers zijn een bijzondere groep zorgverleners. Deze onmisbare mensen, vaak zonder medische achtergrond,
vervullen een zeer belangrijke rol in het leven van de zorgvrager. Zij zijn een onmisbare schakel in het hele proces rondom
een goede begeleiding van zorgvragers. Het is voor mantelzorgers dan ook heel belangrijk dat zij gemakkelijk toegang
hebben tot informatie die hen helpt hun ‘maatje’ nog beter te ondersteunen. De hierboven genoemde digitale en fysieke
poorten zijn daarvoor van groot belang. Snelle toegang tot noodzakelijke informatie is voor de mantelzorger van groter
belang dan de zeer wel gegunde mantelzorgwaardering!

Echt D66 Venray:
Basisvoorzieningen gezondheidszorg Daarom:
• een breed scala van ‘dagelijkse zorg’ in de
nieuwe zorglocatie VieCuri
• goede bereikbaarheid van directe zorg
Betere toegankelijkheid maatschappelijke
ondersteuning
Daarom:
• goed bereikbare informatie, zowel digitaal als
fysiek
• Een WMO-loket voor direct advies en
begeleiding
• kortere wachttijd voor behandeling of opname
• minder bureaucratische verplichtingen (kijk
naar pilot ‘Hendig!’ in Peel en Maas)
• meer kennis van de mogelijkheden bij de
diverse ondersteunende ambtenaren
• flexibel zijn in het oplossen van problemen in
de omgeving van de zorgvrager
Ondersteuning van mantelzorgers
Daarom:
• eenvoudige bereikbaarheid van informatie via
WMO-loket
• handhaving van de mantelzorgwaardering

Thema 3 : Welzijn
We laten niemand vallen, iedereen doet mee!
Venray moet een plek zijn waar iedereen zich fysiek en mentaal goed voelt, waar hulp geboden wordt waar dat nodig is.
Ieder kind verdient dan ook de best mogelijke start van zijn of haar leven. Er is maar één kans op die goede start! Iedereen
moet een kans op die goede start krijgen in de gemeente Venray, ongeacht je achtergrond.
Ook moet iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of levenswijze de ruimte hebben om zichzelf te kunnen zijn, natuurlijk
rekening houdend met de anderen. Welzijn begint bij jezelf; sociale contacten aangaan, een zinvolle dagbesteding zoeken,
vrijwilligerswerk verrichten, culturele- en sportactiviteiten beleven of bezoeken. In Venray wordt werk gemaakt van
gezondheid en welzijn van de inwoners. Venray ondersteunt daarom de activiteiten en voorzieningen die hier aan bijdragen
binnen de daarvoor vastgestelde subsidieregels. Sportbeoefening moet meer aandacht krijgen want sporten draagt bij aan
vitaliteit.
Bijzondere aandacht voor de jongeren is belangrijk. De plekken waar zij zich kunnen ontplooien, of gewoon zichzelf kunnen
zijn blijken onvoldoende aanwezig in Venray. Daarom vindt D66 dat afstemming tussen behoefte en aanbod nodig is. Het is
dus niet een kwestie van inrichten en loslaten, maar het is een werkgebied dat altijd om aandacht en meebewegen vraagt.
De inzet van jongerenwerkers is hierbij onmisbaar.
De covid-pandemie heeft grote invloed op het algemeen welzijn en welbevinden van mensen, vooral door afname van de
sociale contacten. Het is nu nog erg lastig om de effecten van deze pandemie in te schatten. Sportactiviteiten dragen
breed bij aan de beperking van de invloed van covid op ons leven en zijn daarom te stimuleren.
Venray werkt samen met de GGD, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties om sociale problemen aan te pakken en zo de
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Ook de Dorps- en Wijkondersteuners dragen hier aan bij. Een goede inrichting
en onderhoud van de fysieke leefomgeving wordt door ons gezien als een zeer belangrijke bijdrage aan het algemeen
welbevinden.
Een grote bedreiging voor het welzijn en welbevinden van de inwoners van Venray wordt gevormd door het plan om de
militaire basis in Vredepeel als vliegbasis te activeren. Concreet betekenen die plannen dat gedurende ruim een derde deel
van het jaar met de zogenaamde F-35 toestellen boven Venray gevlogen zal worden. De geluidsproductie van deze
toestellen zal grote invloed hebben op de leefbaarheid, naast gevolgen voor gezondheid, natuur en economie. D66 Venray
is daarom tegen activering van de vliegbasis.

Echt D66 Venray:
Een goede start is belangrijk
Daarom:
• ondersteunen van ‘Een Kansrijke Start’
• aandacht voor de samenhang tussen sociale
factoren en gezondheidsproblemen
• ondersteunen van kwetsbare gezinnen
• sportbeoefening door jong en oud stimuleren
Iedereen hoort er bij en kan mee doen
Daarom:
• berichten en informatie in toegankelijke taal
• alle mogelijkheden van ondersteuning
uitwerken in een ‘WeetWijzer’
• trapsgewijze toekenning en afbouw van
gemeentelijke toeslagen
• voorlichting en educatie tegen pesten
• ontmoetingen inzetten tegen vooroordelen
• in stand houden van gemeenschapshuizen,
jongerencentra en sportaccommodaties
Geen activering van de voormalige vliegbasis
Daarom:
• onderzoek naar alle gevolgen van dit plan

Thema 4: Kunst en Cultuur
Het culturele aanbod in Venray is zichtbaar en toegankelijk
Een goed kunst- en cultuurnetwerk staat aan de basis van een gezonde culturele infrastructuur. Denk aan muziek- en
cultuureducatie op de Venrayse basisscholen. Maar ook aan een moderne bibliotheek die maatschappelijke vragen
beantwoordt, aan het Odapark en aan het Venrays Museum. Dat geldt ook voor de verschillende muziekgezelschappen,
schutterijen, toneelverenigingen, de oudheidkundige en alle andere organisaties die we binnen de Venrayse
gemeenschappen kennen. Voldoen aan de ‘Code Culturele Diversiteit’ is de leidraad om dit goed aan te pakken en uit te
bouwen.
De gaten die ontstaan zijn door het wegvallen van het Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) zijn nog steeds voelbaar. Breed,
divers en toegankelijk kunst- en cultuuronderricht voor ieders portemonnee is daardoor verloren gegaan. D66 Venray vindt
het belangrijk dat alle jongeren in Venray laagdrempelig kennis kunnen maken met kunst en cultuur, maar ook dat de
overige Venraynaren dit kunnen beleven. Dat is alleen mogelijk met gemeentelijke ondersteuning, bijvoorbeeld gratis
proeflessen muziek of korting voor jongeren op entree bij culturele activiteiten. Cultura Venray speelt hierin al een
organiserende en stimulerende rol en moet dit blijven doen.
D66 is er trots op dat de organisatie van activiteiten op verschillende plekken door jongeren wordt opgepakt, want
daarmee wordt ervaring opgedaan in het organiseren en verantwoordelijkheid dragen. En dit hoeft zich niet te beperken tot
de geijkte activiteiten, maar mag zich natuurlijk ontwikkelen naar activiteiten die in de huidige tijdgeest passen. Daarmee
zijn jongerencentra de bakermat voor de toekomstige dragers van het sociale en culturele netwerk in Venray.
D66 vindt dat de bibliotheek zich moet ontwikkelen tot een instelling die actief bijdraagt aan het beantwoorden van
maatschappelijk vraagstukken. Dat wil zeggen, een vraaggerichte sociaal-maatschappelijke organisatie, waarbij aandacht
voor laaggeletterdheid in de leeftijdsgroep 4 tot 16 jaar bijzondere aandacht moet krijgen. Dit vraagt om samenwerking met
stakeholders en partners, onder meer in het onderwijs. De ruimte komt er, de organisatie en activiteiten inrichten is de
volgende stap.
De situatie in de locatie De Borggraaf is momenteel lastig. In de afgelopen jaren zijn tussen de diverse gebruikers zodanige
verhoudingen ontstaan dat een wijziging van structuur dringend aan de orde is. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de
aanpak door het huidige College haar vruchten af zal werpen. We pleiten er voor dat een organisatie in het leven wordt
geroepen die, naast het beheer van het Venrays Museum, een centrale functie vervult om de vele kleinere
cultuurorganisaties die Venray en haar dorpen rijk is te ondersteunen en faciliteren.

Echt D66 Venray:
Een goed kunst- en cultuurnetwerk
Daarom:
• bereikbaar voor ALLE Venraynaren
• in stand houden van Cultura Venray als
aanjager
• ondersteuning van muziek- en cultuureducatie
• het belang van ALLE culturele organisaties
erkennen en deze organisaties stimuleren
Jongeren stimuleren culturele activiteiten te
bezoeken en te organiseren
Daarom:
• ondersteunen van locaties waar jongeren hun
creativiteit ontwikkelen
• nieuwe activiteiten en ontwikkelingen
stimuleren
• zelf activiteiten organiseren en zo leren
Een moderne en mensgerichte bibliotheek
Daarom:
• uitvoeren van maatschappelijke taken m.n.
bestrijden laaggeletterdheid
• samenwerken met ondersteunende
organisaties
• deuren open voor inloop van mensen met
vragen
De Borggraaf ontwikkelen tot het huis van
Venray’s Cultuur en Historie
Daarom:
• opzetten van een overkoepelende organisatie

Thema 5 Wonen
Een passende woonruimte voor iedereen
De huizenprijzen stijgen als nooit tevoren, bouwplannen lopen achter op de vraag en de wachttijd voor een huurwoning
wordt steeds langer. Om dit probleem te verlichten zullen er de komende jaren snel meer woningen bij moeten komen.
Zowel in Venray als in onze dorpen. En dat in aanvulling op de voortvarende ontwikkeling van Annapark, waar D66 Venray
bijzonder trots op is, en andere bouwplannen die afgerond zijn. Het tekort is niet afgedekt met de plannen die nog voor
diverse plekken in Venray en haar dorpen in ontwikkeling zijn.
Naast de nieuwe plannen kunnen meerdere plekken in Venray worden herbestemd om bewoning mogelijk te maken. Denk
daarbij aan de aanloopstraten van het kernwinkelgebied, randen van industrieterreinen en inbreidings-locaties. Het in
gebruik nemen van de leegstaande bovenwoningen in het centrum biedt niet alleen extra woonruimte, maar zal ook
bijdragen aan een ‘levendiger’ beeld in Venray-Centrum. Dat daarvoor aan toegankelijkheid gewerkt moet worden is zeker
aan de orde. Middels een in te stellen stimuleringsfonds is dit te ondersteunen.
De focus op alleen grootschalige woningbouwprojecten is niet voldoende. Ook meer kleinschalige initiatieven mogen
uitgewerkt en gefaciliteerd worden. Denk daarbij aan innovatieve concepten als woonhofjes en tiny houses.
De doorstroming vanuit gezinswoningen stagneert, en is daarmee een onderdeel van het probleem. Door de focus meer op
seniorenwoningen en aanleunwoningen te leggen, komen woningen vrij voor gezinnen en ontstaat ruimte voor starters.
Daarnaast moet het inwoners makkelijker worden gemaakt om tijdelijke aanleunwoningen aan huis te plaatsen. Zo kunnen
inwoners met een zorgbehoefte langer zelfstandig wonen door van nabij gegeven mantelzorg. D66 Venray pleit er voor om
nu ook plannen te ontwikkelen voor de mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Het zou een goede zaak zijn om
een woonconcept uit te werken waarbij zij hun zelfstandigheid zo veel als mogelijk behouden, maar indien nodig de
noodzakelijke ondersteuning direct binnen dit concept kunnen vinden.
D66 Venray blijft medewerking verlenen aan initiatieven voor goede huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij zij niet
afhankelijk zijn van hun werkgever. Op deze manier komen er alternatieven voor illegale huisvesting en neemt de druk op
de reguliere woningvoorraad af. Daarnaast is de druk op de AZC’s groot. Dit komt onder meer door de beperkte
doorstroming van statushouders naar reguliere woningen. Daarom zijn wij voorstander van een landelijk initiatief om
verspreid over de gemeente semi permanente woningen te plaatsen om extra statushouders te kunnen huisvesten.
Eenzelfde aantal woningen zou beschikbaar komen voor doelgroepen als starters en woonurgenten.
Om het vele werk dat met deze plannen gepaard gaat op te pakken, voor te bereiden en te realiseren zal de ambtelijke
capaciteit ook op orde moeten zijn. Versterking zal hiervoor nodig zijn.

Echt D66 Venray:
Uitbreiding te realiseren woningen
Daarom:
• actief grondbeleid voor snelle ontwikkelingen
• hergebruik van bestaande gebouwen
• meer seniorenwoningen tbv de doorstroming
• realiseren woonruimte voor jongeren
• inbreidingslocaties met voorrang benutten
• stimuleren bewonen van bovenwoningen
Een goede balans tussen sociale woningbouw
en koopwoningen
Daarom:
• verschillende woningtypen in bouwplannen
• Stimuleren van “innovatieve”
woonconcepten
• Daarom:
• ruimte voor kleinere woningtypen
• tijdelijke mantelzorgwoningen ruimte geven
• ontwikkeling concept wonen met verzorging
Goede huisvesting migranten
Daarom:
• ruimte voor wonen los van de werkgever
• inhaken op project huisvesting statushouders
• opsporen en handhavend optreden bij illegale
huisvesting arbeidsmigranten

Thema 6: Duurzaamheid
Duurzaamheid is nu belangrijker dan ooit
Duurzaamheid is een breed begrip. Het omvat het gebruik van materialen die weinig belastend zijn voor het milieu en/of
bijdragen aan de verbetering daarvan. Ook het gebruik van energie die niet uit fossiele en natuurlijke materialen (zoals olie,
steenkool, gas, hout) gewonnen wordt hoort hierbij. Een andere naam daarvoor is hernieuwbare energie, die in de
energietransitie een belangrijke rol speelt.
Venray heeft duurzaamheid hoog op de agenda geplaatst. Daarom stimuleren we maatregelen die de druk op onze
leefomgeving verlagen. Enerzijds om de gestelde klimaatdoelen te halen, anderzijds om energiearmoede tegen te gaan.
D66 Venray is van mening dat de gemeente hierbij een stimulerende rol moet pakken. En we mogen best sneller duurzaam
worden dan in de gestelde doelen! Hoe sneller we het doel bereiken, des te sneller profiteert onze leefomgeving daarvan.
Duurzaamheid hoort de belangrijkste leidraad te zijn bij bouwprojecten, industriële productie, landbouw en inrichting van
terreinen, maar ook simpelweg in ieders huishouden. Op termijn leidt dit tot besparing van grondstoffen en afname van
onze afvalberg. De ontwikkeling van de kringloop-economie zal hieraan een grote bijdrage leveren. Dit zal ook niet aan de
agrarische sector voorbij gaan.
Minder gebruik van energie, isolatie van woningen, gasloze installaties en eigen energiewinning zijn belangrijk voor het
terugdringen van verbruik van fossiele energie. D66 Venray is enthousiast voorstander van de realisatie van energieparken
zoals Wellsmeer en Beemdweg. Het dubbelgebruik van dergelijke locaties heeft daarbij de voorkeur. Opwekking middels
verbranding van biomassa wordt door ons afgewezen. In het totaalbeeld voor Venray is KODE, inclusief de op handen
zijnde evaluatie daarvan, leidend. Omdat daarmee het te bereiken doel bij lange na niet gehaald wordt zijn alle initiatieven
door particulieren en het bedrijfsleven meer dan welkom. D66 gaat deze ontwikkelingen van harte ondersteunen.
In dit kader is de inrichting en het gebruik van de eigen woning een belangrijk punt. Voorop staat het beperken van
energieverbruik door verstandig gebruik van gas, water en elektriciteit, gevolgd door isoleren en het opwekken van
hernieuwbare energie met zonnepanelen of warmtepomp. Ook de gebiedsgerichte plannen om wijken en dorpen van het
gas af te halen moeten vorm gaan krijgen.
Een ander punt van verduurzaming van de woning is het afkoppelen van de regenpijp. Waterbeheer wordt een belangrijk
item in de verduurzaming. Dat onderwerp staat nog enigszins in de kinderschoenen maar verdient de volledige aandacht bij
de inrichting van de openbare ruimte, terreinen, tuinen en buitengebied. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsontwikkeling
in het enige waterwingebied dat we in Venray kennen.

Echt D66 Venray:
Duurzaamheid nastreven binnen alle
geledingen
Daarom:
• waar mogelijk zuinig omgaan met energie
• gebruik maken van duurzame materialen
• beperken van afval, en dit hergebruiken
• water infiltreren voor goed beheer van water
• bijzondere aandacht voor
grondwaterbescherming
Opwekken van hernieuwbare energie
Daarom:
• deelname in energieparken zoals Wellsmeer
• binnen KODE de afstandsgrens tot
dorpskernen terug brengen naar 300 meter
• inwoners van Venray laten profiteren van
duurzame energieprojecten
• uiterlijk 2030 de eerste doelen bereiken en
uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn
Maatregelen nemen ten gunste van
klimaatadaptatie
Daarom:
• doorgaan met Venray Vergroent
• gebiedsgericht woningen van het gas af
brengen
• verdere ontwikkeling van de
kringloopeconomie, zowel op industrieel als
agrarisch gebied, en ook in de privésfeer

Thema 7: Landelijk Gebied
Een ecologisch sterk en visueel aantrekkelijk landelijk gebied realiseren
Venray heeft veel landelijk gebied buiten de woonkernen. Deze ruimte wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor
agrarische bedrijfsvoering waarin de intensieve veehouderij een grote rol speelt. In dat landelijk gebied zien we dan ook
boerderijen met agrarische bedrijfsgebouwen, maar ook grote en kleinere natuurterreinen. In de afgelopen jaren zijn steeds
meer burgers in het buitengebied komen wonen. Daarnaast komt het landelijk gebied in beeld voor uitbreiding van
woningbouw of bedrijfsterreinen, voor toerisme en recreatie, of voor energieopwekking en voor de ecologische
infrastructuur. Kortom: er komt veel samen in het buitengebied, met verschillende, vaak tegenstrijdige wensen en eisen.
De wijzigingen in de regelgeving, maar ook de ontwikkelingen in samenleving en klimaat hebben invloed op de huidige
agrarische bedrijfsvoering. Het zal niemand verbazen dat D66 Venray geen verdere groei van de intensieve veehouderij wil
toestaan. Vanzelfsprekend blijft in het landelijk gebied voldoende ruimte voor agrarische activiteiten. Daarbij is D66 Venray
voorstander van de overgang naar kringlooplandbouw. Afname van de veestapel zal hiermee gepaard moeten gaan. Bij
(nieuwe) ontwikkelingen zal kringlooplandbouw voorrang krijgen op de nu gangbare aanpak. Met agrariërs die overwegen
om te stoppen of om te schakelen wordt meegedacht en gekeken naar mogelijkheden die passen bij de betreffende
locatie. De bestaande rechten en plichten zijn daarbij natuurlijk niet uit het oog te verliezen.
Niet-agrarische activiteiten in hetzelfde gebied bepalen ook mede het gebruik van de ruimte. We willen de verdere
industrialisering van het landelijk gebied echter tegen gaan. Voor iedereen die een niet-agrarische activiteit in agrarische
bebouwing heeft gestart moet duidelijk zijn dat groei op die locatie uitgesloten is. Dat begint met een inventarisatie van
bestaande activiteiten die al of niet vergund zijn en handhaving daarop. Daaronder scharen wij ook ontwikkelingen die niet
grondgebonden zijn zoals mestverwerking buiten de eigen productie. Daarmee voorkomen we niet alleen een verdere
‘industrialisering’ van het landelijk gebied, maar houden we ook een toenemende druk op de bestaande infrastructuur
tegen. Bij het tegengaan van industrialisering hoort ook het tegengaan van de zogenaamde ‘grote dozen’ In het landelijk
gebied.
Het landelijk gebied is ook ecologisch belangrijk. Diversiteit in flora en fauna moet kansen krijgen met realisatie en goed
beheer van verbindingszones. We beseffen dat het beheer van water een steeds hogere prioriteit zal krijgen en de alom
gevoelde noodzaak om de ecologische diversiteit te versterken is een voortgaande ontwikkeling. D66 Venray wil de
kansen die zich voordoen om deze functies te versterken aangrijpen. Daarbij hoort ook de realisatie van de nog steeds
openstaande verplichtingen die er zijn met betrekking tot natuurcompensatie. Alle mogelijkheden om een beter beheer van
water hierin mee te nemen moeten als verplicht onderdeel hiervan gezien worden.
Vanuit de opgestelde omgevingsvisie en de daaruit volgende omgevingsplannen zal de gemeente invulling geven aan het
gebruik van het gebied en de bijbehorende maatregelen aanpakken. De gemeente kan en zal hierin een stimulerende rol op
zich moeten nemen, maar zal ook veel lastige keuzes moeten maken. Het uitgangspunt van D66 Venray is een
landschappelijke inrichting met een sterk natuurlijk netwerk; de basis is voor een gezonde en leefbare omgeving om in te
werken, te wonen en te recreëren.

Echt D66 Venray:
Ruimte voor toekomstbestendige agrarische
bedrijfsvoering
Daarom:
• geen uitbreiding intensieve veehouderij
• stimulering kringlooplandbouw
• meedenken in kansen voor zogenaamde
‘stoppers’
Geen industrialisering van het buitengebied
Daarom:
• niet-agrarische gebruik bedrijfsgebouwen
beperken
• geen grootschalige industrieterreinen, geen
“grote dozen”.
• handhaving op vestigingsvoorwaarden en
vergunningen
Versterking van ecologische waarden
Daarom:
• openstaande natuurcompensatie realiseren
• op diversiteit gericht beheer van bossen en
natuurterreinen
• versterking van groene landschapselementen
en laanbeplantingen
• prioriteit voor bufferen en infiltreren van water
• handhaving op de met bedrijven afgesproken
landschappelijke inpassingen

Thema 8: Bereikbaarheid
Iedereen vindt gemakkelijk de weg in en naar Venray
Bereikbaarheid is voor de ontwikkeling van Venray een belangrijk item. Daarbij gaat het om wegen, de spoorlijn, de
waterweg en de digitale snelweg. Deze opties om Venray te bereiken zijn aanwezig of in ontwikkeling, maar ze zijn nog niet
optimaal ingericht om aan de huidige en toekomstige behoefte te voldoen.
Kortgeleden is de uitbreiding van de haven in Wanssum afgerond, waarmee aan- en afvoer over water meer kansen krijgt.
De komende jaren komen enkele grote infraprojecten tot een afronding. De verbetering van de N270 (Venray-Wanssum),
de verbinding tussen Stationsweg en Henri Dunantstraat, de elektrificatie van de Maaslijn en de bijbehorende
opwaardering van het station staan op stapel. De digitale snelweg is door inzet van het burgerinitiatief ‘Glasweb Venray’ in
de dorpen en het buitengebied gerealiseerd maar stagneert al enige tijd binnen de kern Venray.
De kwaliteit van de wegen in de gemeente Venray is grotendeels op orde maar blijft natuurlijk aandacht vragen. Met name
in het buitengebied is de druk op de wegen door een combinatie van verschillende soorten vervoermiddelen de laatste
jaren sterk toegenomen. De vraag rijst of alle soorten verkeer op die wegen gewenst zijn en moeten blijven.
Fietsen is en blijft een van de belangrijkste en meest duurzame manieren om ons te verplaatsen. Door de komst van de
e-bike heeft de fiets alleen maar aan populariteit gewonnen. Niet alleen voor recreatie en korte afstanden, maar ook voor
woon-werkverkeer. Daarom vindt D66 Venray dat we moeten blijven investeren in veilige fietsroutes van en naar dorpen,
en vanuit de wijken naar het centrum en de scholen. Bestaande fietspaden moeten van goede kwaliteit blijven, waar nodig
verbeterd worden. We willen ons met de regio sterk maken voor de uitbreiding van het snelfietspaden-netwerk.
De aanleg van een glasvezelnetwerk in Venray is van groot belang voor de digitale bereikbaarheid. Het besef dat deze
voorziening al op korte termijn voor velen onmisbaar zal zijn leeft nog niet bij alle inwoners. Zowel onderwijs, (thuis)
werken, bedrijfsvoering, de persoonlijke communicatie en bereikbaarheid maken meer en meer gebruik van internet. Het is
zaak om hierbij niet achterop te raken en aanleg van glasvezel in Venray op korte termijn te realiseren.
De gemeente Venray is een van de koplopers in Limburg op het gebied van laadpalen voor elektrische auto’s. Dit is echter
geen reden om achterover te leunen. Het is zaak om meer laadpalen snel en over de gehele gemeente verspreid te
plaatsen. Dat geldt ook voor laadpunten voor elektrische fietsen en scooters. Nu zijn er nog te weinig openbare
oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en andere vervoermiddelen in de nabijheid van plekken met veel bezoekers,
zoals het centrum.

Echt D66 Venray:
Bereikbaarheid is belangrijk voor Venray
Daarom:
• druk houden op verbetering van N270 en de
Maaslijn
• de wegen goed onderhouden
• aanleg van een glasvezelnetwerk in Venray
Fietsen is goed voor iedereen
Daarom:
• fietspaden goed onderhouden en waar nodig
verbeteren
• goede en veilige fiets-verbindingsroutes
• nastreven van snelle fietsverbindingen in en
met de regio
Elektrisch aangedreven vervoer is de toekomst
Daarom:
• meer openbare laadpalen voor auto’s in de
hele gemeente
• oplaadpunten voor e-bikes en e-scooters op
drukbezochte locaties

Thema 9: Werken
We gunnen iedereen een passende werkplek
In Venray is, net als elders, sprake van krapte op de arbeidsmarkt . Hoewel dit qua werkgelegenheid een gunstige situatie
is, is D66 Venray van mening dat er punten ter verbetering zijn zodat het voor werkgevers én werknemers de moeite waard
is om in Venray te blijven of om naar Venray te komen. Samenwerking tussen middenstand, industriële ondernemers en
bedrijven in het buitengebied zou hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Nu zijn binnen deze sectoren
verschillende overlegstructuren actief. Venray Bloeit kan hierin met ondersteuning van de gemeente de verbindende rol
pakken.
Venray is een logistieke hot-spot. Wij vinden echter dat Venray niet alleen ruimte moet bieden aan logistieke bedrijvigheid
in de zogenaamde ‘blokkendozen’. Zij bieden in verhouding weinig werkgelegenheid voor de Venraynaren en leveren veel
verkeersbewegingen op. Wij willen vooral ruimte bieden aan ondernemers die zich met Venray verbonden voelen en
daarmee bijdragen aan de gemeenschap. Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op alle kennisniveaus is daarbij
belangrijk voor de regio. Dat daarbij ook wordt voorzien in werkgelegenheid voor mensen met enige afstand tot de
arbeidsmarkt is voor ons vanzelfsprekend.
D66 Venray ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen maar wil nog liever zoeken naar mogelijkheden om
bestaande gebouwen en terreinen een nieuwe bestemming te bieden. Daarbij richten wij ons meer op ontwikkeling op
kleinere schaal en inbreiding dan voor grootschaligheid. Wij leggen graag de nadruk op maakindustrie en ambachtelijke
productiviteit.
In het buitengebied met de kerkdorpen kent Venray een diversiteit aan ondernemers in de agrarische sector. Deze sector is
volop in beweging onder invloed van wijzigende regelgeving en landelijke regelingen: een aantal ondernemers gaat
stoppen of gaat op zoek naar andere perspectieven. Ondanks deze ontwikkeling blijft de agrarische sector een belangrijke
pijler onder de Venrayse economische bedrijvigheid. Industrialisering van het buitengebied willen we tegengaan.
Het aantrekkelijke centrum van Venray staat onder druk en leegstand van winkelpanden is niet te verhullen. Wijziging in
koopgedrag leidt er toe dat een groot winkelcentrum onhoudbaar is geworden. Daar is op in te spelen door verkleining van
het kernwinkelgebied en het toestaan van ander gebruik binnen het centrum. De Venrayse horeca voorziet goed in de
behoefte aan een gezellig centrum en heeft aantrekkingskracht op een wijde omgeving. Een gemis is aantrekkelijke
uitgaansgelegenheid voor jongeren. De middenstand in zowel Venray-centrum als in de wijken en dorpen levert een grote
bijdrage aan de werkgelegenheid in Venray.
Zowel het aantrekkelijke centrum als het mooie en natuurrijke buitengebied vormen de basis voor een gestaag groeiende
toeristische en recreatieve sector. Deze ontwikkeling moeten we koesteren en verder uitbouwen, maar vraagt ook om
aandacht bij de uitwerking van ruimtelijke plannen.
Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol binnen de arbeidsmarkt in onze gemeente. Zij zijn actief in zowel de agrarische
als in de industriële, de logistieke en de transportsector. Door afname van het aantal ambachtslieden in Nederland zien we
ook in die sector een toename van arbeidsmigranten met die vaardigheden. Zoals bekend is de huisvesting van
arbeidsmigranten, waaronder de overnachtende chauffeurs, een probleem dat we moeten oplossen

Echt D66 Venray:
De aantrekkingskracht van Venray versterken
Daarom:
• gezamenlijke doelen uitwerken met alle
sectoren
• Venray Bloeit hierin een centrale rol geven
• heroverwegen van bestaande
overlegstructuren
• in winkelcentra ruimte bieden voor ander
gebruik
• werk voor iedereen, met elke opleiding en
vaardigheid
• onderzoeken of de huidige vorm van ‘begeleid
werken’ nog voldoet of anders ingericht moet
worden
• Venray-centrum bereikbaar houden voor
fietsers
• voldoende parkeerruimte nabij het centrum
houden
• grootschalige detailhandel in het zuidelijke
deel van De Brier opwaarderen
• een menswaardige overnachtingslocatie en
goede faciliteiten voor chauffeurs en
arbeidsmigranten
Ruimte voor bedrijfsontwikkeling
Daarom:
• oudere bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen
nieuw leven inblazen
• ontwikkelen van kleinschalige nieuwe
bedrijfsterreinen
• ruimte voor maakindustrie en bedrijven die
zich binden aan Venray
• toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht
behouden en versterken

Thema 10: Veiligheid
Bewoners hebben recht op een veilige omgeving, maar zijn er ook medeverantwoordelijk voor
Veiligheid staat in Venray hoog in het vaandel zowel bij de gemeente als bij de politie. En ook de burgers zelf moeten
bijdragen aan een veilige leefomgeving. Want veiligheid bestaat niet alleen uit het bestrijden van criminaliteit, het wordt
ook bepaald door ons eigen gedrag.
Om de gemeente Venray veilig te maken en te houden is de aanwezigheid van de wijkagenten in de dorpen en wijken heel
belangrijk. Zij weten wat er leeft. Zij zijn de ogen en oren in de dorpen en wijken, ook als het gaat om burenruzies, verward
gedrag, en overlast. Er is echter een schrijnend tekort aan wijkagenten. De gemeente heeft daar geen invloed op, maar de
gemeente wel druk blijven uitoefenen op invulling van de toegekende formatieplaatsen bij de politie. Daarnaast wil D66
Venray budget beschikbaar stellen om meer boa’s in dienst te nemen zodat zij de wel beschikbare wijkagenten ontlasten.
De criminaliteit via internet neemt enorm toe. Het gaat om oplichting, beledigingen via social-media en seksuele delicten.
Om het aantal slachtoffers te beperken vinden wij een goede voorlichting gericht op specifieke doelgroepen erg belangrijk.
Bij onacceptabel gedrag op social-media zijn veroorzakers aan te spreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Ook
de gemeentelijke organisatie heeft haar eigen digitale omgeving op alle onderdelen goed te beschermen tegen inbreuk en
ongewenst gebruik.
Venray heeft last van de handel in verdovende middelen. De problemen van de ‘Vergeten Driehoek’, zijn al jaren geleden
door ons aangekaart. Tot op heden is het niet gelukt om hier iets aan te veranderen. D66 Venray blijft pleiten voor
verplaatsing van de coffeeshops uit het centrum. Het is bekend dat op meerdere plekken in wijken en dorpen sprake is van
straathandel. Dat lijkt een nagenoeg ongrijpbare activiteit maar toch moet ook daar gezocht worden naar oplossingen.
In het verlengde van de drugshandel ontstaan andere vormen van criminaliteit bijvoorbeeld de ondermijnende activiteiten.
Daarbij wordt vanuit deze criminaliteit invloed uitgeoefend op besluitvorming en het openbare leven. Ook vinden
ontruimingen van productielocaties in woningen of bedrijfsgebouwen regelmatig plaats. Drugsgerelateerde criminaliteit
heeft ook ernstige gevolgen voor het milieu. Er worden vaten en containers met drugsafval in het buitengebied gedumpt.
Het opruimen van zowel productie- als dumpplaatsen kost onze gemeenschap tienduizenden euro’s per jaar. De kosten
van ontruimingen en dumpingen moeten waar mogelijk worden verhaald op de daders.
D66 Venray volgt de inspanningen om deze overlast een halt toe te roepen van nabij en denkt mee over oplossingen en
aanpak als dat nodig is.
Een onveilig gevoel bij onze inwoners wordt ook veroorzaakt door enkele groepen hangjongeren. Boa’s en straatcoaches,
aangestuurd door de gemeente, worden ingezet om deze jongeren positief te beïnvloeden. D66 Venray wijst de inwoners
erop dat zij zelf ook boa’s en straatcoaches kunnen benaderen met betrekking tot de overlastplekken.
Voor de verkeersveiligheid is het zaak om de verkeersonveilige plekken in Venray te inventariseren en daar maatregelen
door te voeren, vooral voor de plekken waar fietsers kwetsbaar zijn. Wij dringen aan op meer zichtbaar ingrijpen bij
snelheids- en geluidsovertredingen. Dat geldt ook voor de in Venray-centrum veel voorkomende fietsendiefstal.

Echt D66 Venray:
Verbeteren van het gevoel van veiligheid
Daarom:
• wijkagenten meer en beter in de wijk zichtbaar
maken
• meer BOA’s inzetten ter ontlasting van de
wijkagent
• voorlichten doelgroepen over
internetcriminaliteit
• hangjongeren bewust maken van hun gedrag
• stimuleren van gebruik van de buurtpreventieapp
• ingrijpen op overlast door snelheid en geluid
• fietsendiefstal inperken door inzet van
lokfietsen
Drugshandel en gevolgen daarvan onder
controle krijgen
Daarom:
• verplaatsen van coffeeshops uit het centrum
• straathandel in drugs onderdrukken
Verkeersveiligheid vergroten
Daarom:
• verkeersonveilige situaties voor fietsers
verbeteren
• aantal snelheidscontroles vergroten
Aandacht voor onzichtbaar geweld haar
gevolgen
Daarom:
• bewustwording van signalen die wijzen op
(kinder)mishandeling, uitbuiting,
onderdrukking en andere vormen van huiselijk
geweld vergroten.

Thema 11 Bestuur
Bij twijfel niet doen; niet alles wat mag is gewenst
D66 Venray schrijft Transparant en Integer Handelen bewust met een hoofdletter. Besturen is namelijk Transparant en
Integer Handelen. Het vertrouwen van de burgers in het bestuur (B&W) en de gemeenteraad hangt mede samen met
Integer Handelen. Mogelijke belangenverstrengeling dient door de betrokken bestuurder of het gemeenteraadslid op eigen
initiatief te worden gemeld en actief te worden vermeden. Het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling dient een
tweede natuur voor bestuurders en gemeenteraadsleden te worden.
Belanghebbenden zijn in een besluitvormingsproces zo vroeg mogelijk te betrekken. De gemeente heeft hierin een
inspanningsverplichting. Het College van B&W dient in dat proces transparant en duidelijk te zijn: wat wil de gemeente
bereiken, op welke wijze doen we dat en wie dient het uit te voeren. Transparantie verschaft aan de burgers van Venray
niet alleen duidelijkheid en zekerheid maar zal de betrokkenheid van de Venrayse burgers bij besluitvorming verhogen en
het vertrouwen versterken. Zelfreflectie en kritisch beoordelen houden ons als raadsleden scherp op dit punt.
Nevenfuncties van bestuurders dienen beperkt te zijn om zodoende alle aandacht aan het besturen van de gemeente
Venray te kunnen wijden. Dit houdt de werkdruk lager en hierdoor wordt het risico van belangenverstrengeling ook kleiner.
Het verdelen van de alsmaar toenemende portefeuilles over meer bestuurders is een middel om de werkdruk acceptabel te
houden. D66 Venray staat dan ook open voor een extra-bestuurder of invulling door parttime-bestuurders.
De gemeente Venray is betrokken bij een groot aantal samenwerkingsverbanden. Er is niet altijd sprake van voldoende
transparantie en mogelijkheid tot goede controle. D66 Venray wil kritisch kijken naar het aantal samenwerkingsverbanden,
deze waar mogelijk beperken en het transparantieniveau van de overige verbeteren om voldoende ‘in control’ te kunnen
blijven.
De gemeente Venray dient over een transparant, integer en kwalitatief goed bestuur en ambtenarenapparaat te
beschikken. Goed besturen hangt direct samen met de kwaliteit van het ambtenarenapparaat. Om dit op peil te houden wil
D66 dat de gemeente tijdig jongere ambtenaren gaat aantrekken om uitstroom op te vangen. Tegelijkertijd is het maximaal
benutten van ervaring en kennis van de uitstromende ambtenaren belangrijk. Er moet continu aandacht zijn voor kwaliteit
en scholing, waarbij omgang met de burgers een permanent aandachtsgebied moet zijn. We vragen het College om
hiervoor direct na hun installatie een plan van aanpak te maken.
Venray is in de aflopende raadsperiode op het gebied van Transparant en Integer Handelen negatief in het nieuws
geweest. D66 Venray wil de komende raadsperiode de integriteits-toetsen voor het College, en ook voor Raadsleden,
verdiepen. Het herstel van imagoschade, maar ook het voortdurende risico van ondermijning heeft aandacht nodig. D66 is
van mening dat het voor vertrekkende Collegeleden niet mogelijk moet zijn om, binnen een periode van bijvoorbeeld 1 jaar,
over te stappen naar een functie waarin een directe relatie met de gemeentelijke organisatie ontstaat.
In het verkiezingsprogramma 2018-2022 heeft D66 Venray al aandacht gevraagd voor de onderwerpen transparantie,
bestuurlijke vernieuwing en samenwerkingsverbanden. We willen op deze gebieden kritisch blijven en voegen Integer
Handelen er nu aan toe.

Echt D66 Venray:
Integer Handelen en Transparantie
Daarom:
• actieve melding (mogelijke)
belangenverstrengeling
• verbreden en verdiepen van
integriteitstoetsen
• beperken van nevenfuncties voor bestuurders
Betere verdeling van de werklast van
bestuurders
Daarom:
• benoemen van meer bestuurders is wenselijk
• ruimte voor taakinvulling op parttime basis
In stand houden van de kwaliteit van het
ambtelijk apparaat
Daarom:
• werken aan werving van jonge ambtenaren
• kennisoverdracht door uitstromende
ambtenaren
• ruimte voor scholing en ontwikkeling
Transparante besluitvorming
Daarom:
• belanghebbende burgers in de beginfase al
betrekken bij de processen
• duidelijkheid over doel, aanpak en uitvoering
Grip op samenwerkingsverbanden
Daarom:
• samenwerkingsverbanden kritisch beoordelen
• duidelijkheid over en controle op nut en
noodzaak

Thema 12: Geld
Een gezond financieel beleid beperkt de lasten voor de burgers
De kerntaken moeten de basis vormen voor het financieel beleid van de gemeente Voor ons zijn dat zaken als onderwijs,
bedrijvigheid, cultuur, energietransitie, sociaal beleid en leefomgeving.. Investeringen die hier een bijdrage aan leveren wil
D66 Venray blijven ondersteunen. Dat vraagt om een gezond en doelgericht financieel beleid.
Om deze kerntaken (weer) helder te krijgen vinden wij het zinvol om daarover samen met het ambtelijk apparaat in overleg
te gaan. Hiermee komen de belangrijkste taken naar voren en kunnen die binnen de organisatie goed gepland worden.
Andere taken kunnen daar omheen geplaatst worden. Door een goede planning zal het minder vaak nodig zijn om ‘ad-hoc’
klussen op te pakken en hoeven deze minder vaak bij ingehuurde krachten ondergebracht te worden.
We blijven ons altijd inzetten voor een financieel gezonde en op lange termijn sluitende gemeentelijke begroting. De
wetenschap dat er een bepaalde ‘zekere onzekerheid’ bestaat nemen we daarbij voor lief. Elk jaar zijn er in hoogte
schommelende bijdragen uit het gemeentefonds. Om daar goed mee om te kunnen gaan, is het van groot belang dat de
gemeente genoeg reserves heeft om risico’s op te vangen. Het weerstandsniveau, het geld dat nodig is om de
gemeentelijke risico’s af te dekken, moet op peil zijn om een crisis op te kunnen vangen.
Tegenvallers kunnen we deels ook zelf voorkomen door verstandig budgetbeheer en een strak begrotingsbeleid.
Incidentele opbrengsten mogen niet gebruikt worden voor het betalen van kosten uit regulier werk. Het huidige beleid
waarbij het risicobeheer een constant onderwerp van aandacht is hoort daar bij.
Kortingen van de rijksoverheid op de gemeentelijke budgetten mogen voor D66 Venray niet worden opgevangen uit de
gemeentelijke reserves. Daarmee los je op korte termijn het probleem op, maar brengt Venray zich op de langere termijn in
financiële problemen. Een slimme mix van hervormen, investeren en bezuinigen is de weg die bewandeld moet worden om
kortingen op te vangen.
Ons pleidooi voor een gezond financieel beleid heeft alles te maken met onze wens om kosten van leges, heffingen en
belastingen niet harder te laten stijgen dan de inflatie.
Bij het investeren in nieuwe projecten zal een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt tussen nu of later, nut en
noodzaak, doelmatigheid en duurzaamheid. Als het kan haken we aan bij bestaande projecten en initiatieven in de regio.
Een verantwoord vast te stellen financieringsplafond zal Venray helpen om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.
Bij investeringen wegen zeker ook de exploitatiekosten op de lange termijn mee.

Echt D66 Venray:
Financieel beleid op kerntaken
Daarom:
• kerntakendiscussie op gang brengen
• kortingen op rijksbijdragen niet opvangen uit
reserves
Solide Financieel beleid
Daarom:
• sluitende (meerjaren)begroting
• alleen indexeren leges, heffingen en
belastingen
• beschikken over voldoende reserves
• weerstandsniveau op peil houden
• budgetbeheer op basis van reële begrotingen
Financieringsplafond begrenst de
investeringen
Daarom:
• bij investeringen ook exploitatiekosten
meewegen
• investeren in de beste oplossing op lange
termijn
• waar mogelijk aanhaken bij andere initiatieven
in de regio

