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Algemene inleiding 
 
In de afgelopen twee jaar hebben we een flinke hap uit de appel genomen. Onze algemene reserve is 
met ruim 10 miljoen gedaald. Dat is met name te verklaren door een aantal zure appels waar we 
doorheen hebben moeten bijten. Zo hebben we een aantal rotte appels uit de mand moeten halen, 
zoals het afschrijven van de parkeergarage de Gouden Leeuw en het verlies dat we hebben moeten 
nemen op de megalomane grondexploitaties die in navolging van de Floriade zijn opgetuigd. Voor 
deze rotte appels zijn verse appels terug gekomen in de vorm van een gastvriendelijk parkeerbeleid 
en een gezondere grondexploitatie in Greenport. Andere erfenissen uit het verleden die de algemene 
reserve hebben doen slinken zijn de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en het Kunstencentrum. 
Beide baren nog steeds financiële risico’s waardoor de reserves uiteindelijk hoger of lager uit kunnen 
vallen. Met name voor wat betreft de afbouw van het Kunstencentrum is het van belang dat er zo 
snel mogelijk duidelijkheid komt over de toekomst van de huidige medewerkers en de invulling van 
het gebouw.  
 
Duidelijkheid moet er ook komen over wat te doen met gemeenschapshuizen die, nadat ze schoon 
door de poort zijn gegaan, hun eigen broek toch niet op kunnen houden. Moet de gemeente dan 
toch weer bijspringen? Hetzelfde geldt voor het nieuwe Venrays Museum. De doelstelling is om het 
aantal bezoekers meer dan te verdrievoudigen om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Het is de vraag 
of dit nog lukt nu het Museum van de Psychiatrie lijkt te zijn afgehaakt. Dat is jammer, want dit was 
een potentiële parel voor Venray. Bij een oude parel, ons oogappeltje St. Anna, is juist iemand 
aangehaakt. De Renschdael Groep heeft zich gemeld om deze oude parel eens goed op te poetsen. 
Wij zijn maar wat blij dat eindelijk iemand zijn nek gaat uitsteken voor een nieuwe toekomst van St. 
Anna. D66 zal alle mogelijke steun bieden aan de Renschdael Groep om de herontwikkeling van St. 
Anna voor alle inwoners van Venray tot een succes te maken.  
 
Wat al een succes lijkt te zijn geworden, of in ieder geval geen debacle zoals in Venlo, zijn de 
decentralisaties van zorgtaken van provincie en rijk naar onze gemeente. Het tekort bleek in Venray 
fors lager dan verwacht. Toch blijven er onzekerheden op het sociaal domein bestaan. Daarom is het 
verstandig de overgebleven miljoenen voor het sociaal domein te behouden en de buffer in stand te 
houden. Dit appeltje voor de dorst voor het sociaal domein zou als voorbeeld moeten dienen voor 
onze financiën in het algemeen. Nu het economische beter gaat zullen we ervoor moeten zorgen dat 
ons eigen vermogen de komende jaren weer wordt opgebouwd. Dat doen we wat ons betreft niet 
doormiddel van extra verhoging van belastingen, maar door onze uitgaven kritisch tegen het licht te 
houden, al zal dat geen appeltje-eitje zijn.  
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1. Leven 
 
1.1 Zorg en ondersteuning 

 

De zorg is niet maakbaar maar je kunt er wel wat van maken! 
 
Venray had €2,3 miljoen over op het sociaal domein. Dat behoeft enige nuancering want we geven 
nog steeds € 4,9 miljoen meer uit dan de integratie-uitkering die we krijgen voor het sociaal domein. 
We hadden echter een tekort van € 7,1 miljoen verwacht en dit bleek €2,3 miljoen minder te zijn. 
Deze “overgebleven” 2,3 miljoen moet wat ons betreft behouden blijven voor de zorg, evenals de 
eerder ingestelde buffer. Zorg is niet maakbaar, soms is er een jaar waarin er ineens meer kinderen 
psychologische begeleiding, een opname in een psychiatrische instelling of eetkliniek nodig hebben. 
Dat kan gebeuren en ineens forse kosten met zich meebrengen. Deze fluctuaties zijn niet (allemaal) 
te voorkomen door betere communicatie of administratie. Wij vinden daarom dat dit geld en de 
eerdere buffer voor de zorg behouden moeten blijven. 
Er ontstaan inmiddels ook kansen, kansen om de zorg beter te maken. Een deel van het geld zou wat 
ons betreft (zoals in voorjaarsnota benoemd) moeten worden geïnvesteerd in preventie om het 
ontstaan van problemen te voorkomen. Daarnaast denken we dat het goed zou zijn om te gaan 
investeren in innovatie.  
 

1. Is er in de gemeente Venray of bij de MGR sociaal domein Noord-Limburg nu budget voor 
innovatie of eventueel een innovatiefonds?  

2. Zo niet, wat vindt het college van het idee om hier nader beleid over te ontwikkelen en 
eventueel een innovatie fonds te realiseren en/of een deel van het inkoopbudget van de 
MGR beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld jeugd en WMO aanbieders om betere, 
vernieuwende dienstverlening te kunnen ontwikkelen? 

 

Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker.  
 
Er wordt voorgesteld 80.000 euro per jaar te investeren in de huur/koop en exploitatie van een pand 
met daarin diverse charitatieve instellingen. In de basis lijkt ons dat een goed idee maar nadere 
informatie/uitwerking van de plannen lijkt op dit moment nog te ontbreken. Een definitieve 
uitspraak hierover is daarom nu nog niet mogelijk. 
 

1. Waar is het bedrag van €80.000 per jaar op gebaseerd? Of moeten we dit tot dusverre zien 
als een eerste grove schatting zonder verdere onderbouwing? 

2. Wanneer kunnen we hier een verder uitgewerkt plan met financiële onderbouwing over 
verwachten? 

3. Klopt het dat dit plan dan ook inzicht zal geven in de huidige subsidies aan deze instellingen 
en de invloed van het plan daarop?  

4. Is er al een bepaald pand op het oog? Zo ja, welk? 
 

Radicalisering en polarisering. 
 
De gemeente Venray is tot 2020 een pilotgemeente voor een project tegen radicalisering en 
polarisatie in de breedste zin van het woord. 
 

1. Wat is de laatste stand van zaken? 
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Crisishulp in crisis. 
 
In de Limburger van 14 juni 2017 is te lezen dat de Mutsaersstichting de stekker strekt uit haar 
aanpak van huiselijk geweld. Dat zou problemen opleveren voor gemeente in Noord-Limburg omdat 
zij per 1 juli zonder crisishulp zouden zitten. Naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen: 
 

1. Wat is reden dat mogelijkheid voor crisishulp is beëindigd? 
2. Is er wel nog crisisopvang? Zo ja, hoe wordt deze in de toekomst gewaarborgd?  
3. Wie ontvangt nu de middelen voor crisishulp, hoeveel betreft dit en wat gebeurt ermee nu 

deze hulp niet meer wordt geboden? 
4. Wat is de effectiviteit van de crisishulp? 
5. Is de verwachting dat er een alternatief komt? Zo ja, binnen welke termijn?  

 
1.2 Onderwijs 
 

Een school in Noordwest Venray. We houden de deur op een kier. 
 
Het SPOV heeft besloten de Toverbal te sluiten. Er is vervolgens een behoeftepeiling gedaan naar het 
behoud van een school in de wijk. Uit dit onderzoek hebben wij geconcludeerd dat er behoefte is aan 
een nieuwe basisschool maar momenteel (nog) onvoldoende om een school in het Toverbal gebouw 
te kunnen behouden. Ook was onze conclusie dat ouders dan liever een nieuwe school op de 
Brabander leken te willen. 
 
Anderzijds vinden wij eigenlijk dat er in een wijk een school hoort te zijn en niet zoals nu een straat 
met kinderen die allemaal in de ochtend naar een andere school gaan. Wij sluiten dus in de toekomst 
een nieuwe school in de Brabander niet uit. Als je de cijfers namelijk met de optimistische bril bekijkt 
en het percentage instromers meetelt dat misschien naar een nieuwe school (totaal 96%.) en dat de 
wijk nog gaat groeien, worden de getallen in de toekomst al veel zonniger. Mocht er dus in de 
toekomst een nieuw initiatief komen voor het oprichten van een school en er dan wel voldoende 
belangstelling daarvoor zijn in de wijk, staan wij daar zeker voor open. 
 

 
 
Raayland brede school? Leegstand biedt ruimte. 
 
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gaan leiden tot 
leegstand in het Raayland college. Van dit gebouw is Raayland zelf eigenaar. Desondanks denken wij 
dat het wenselijk is samen een visie hierop te ontwikkelen. Wij denken dat ook voor het voortgezet 
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onderwijs een brede school van meerwaarde is. Wij zouden dan ook graag zien dat wordt 
gestimuleerd dat in leegkomende ruimtes functies komen die dit concept ondersteunen. Denk aan 
huiswerkbegeleiding, multimedia lessen, GGD, fysiofitness voor leerlingen die niet meekunnen doen 
aan de gymles maar in dat uur onder begeleiding van en fysiotherapeut kunnen sporten, 
sportcoaches, samenwerking met bedrijven zodat in het schoolgebouw eventueel een werkplaats, 
stage projecten gedaan kunnen worden of een orthodontist. 
 
Er komt nu op diverse plekken in Venray ruimtes beschikbaar, denk o.a. ook aan het gebouw van het 
Kunstencentrum. Wij zouden graag zien dat de gemeente een visie ontwikkelt en hierop gaat sturen. 
Dus bv. een huiswerkbegeleiding instituut niet naar het Kunstencentrum gebouw maar eerder naar 
Raayland. 
 

1. Is het college momenteel  al samen met Raayland in gesprek over een eventueel  plan voor 
de toekomstige leegstand? 

2. Zo niet, zou het college bereid zijn dit overleg in gang te zetten? Zo ja, binnen welke termijn? 
3. Deelt het college het idee dat een brede school in het voortgezet onderwijs wenselijk is en 

eventueel ook belangrijke stap kan zijn om “onze school” nog aantrekkelijker te maken voor 
onze jongeren en ze ook zoveel mogelijk te behouden in Venray? Zo ja, hoe wil het college 
daar invulling aan geven? 

 
1.3 Zelfsturing  

 

Extra geld. Waar leg je de grens? 
 
In 2016 is ingestemd met een krediet voor het MFG Blitterswijck en een krediet voor stichting de Hei. 
Beide hadden dit jaar vervolgens extra geld nodig. In de voorjaarsnota staat nu bijvoorbeeld 
€175.000 euro opgenomen voor Blitterswijck. Het blijft een dilemma hoe het beste om te gaan met 
zelfsturing. Wat is de verantwoordelijkheid van de burgers zelf en wanneer spring je als gemeente 
financieel of op een andere manier bij?  
Als we vinden dat we het als gemeente moeten loslaten zullen we ook moeten kunnen accepteren 
dat een deel van de initiatieven, waar veel vrijwilligers hard aan hebben gewerkt, zal sneuvelen.  Hoe 
behouden we menselijke maat? Het blijft een lastig dilemma. 
We verwachten dat dit dilemma echter vaker terug zal komen, zeker ook met Schoon door de Poort 
en denken dat het wenselijk is meer duidelijkheid hierover te verschaffen. Het moet geen willekeur 
worden.  
 

1. Is het college het met ons eens dat het wenselijk is hier beleid over te maken en eventueel 
een soort vangnetregeling met elkaar te ontwikkelen met duidelijke kaders? Zo ja, wanneer 
zouden wij dit voorstel dan kunnen verwachten? 

 
1.4 Kunst en Cultuur 
 

Kunstencentrum. Waar staan we, wanneer worden er knopen doorgehakt?  
 
Begin van het jaar is een sociaal plan vastgesteld door het KCJ en de gemeente. Per 1 september 
2017 houdt de subsidie aan het KCJ op. Cultura Venray is al enige tijd vol enthousiasme aan de slag. 
Om het volgend culturele jaar goed te starten is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid 
komt over de voortgang van het sociaal plan en dus welke werknemers voornemens zijn als 
zelfstandige aan de slag te gaan (en hoe) en wie voor het werk naar werk traject kiest.  
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1. Is er al meer duidelijk over toekomstplannen/keuzes van medewerkers van het KCJ? 
2. Zo niet, wat is hier de reden van? Is er een deadline gesteld? 
3. Welke ontwikkelingen zijn er sinds het starten van de transitiemanager bij het KCJ? Wanneer 

kunnen we hier een verslag van verwachten? 
4. Mochten er aanpassingen aan het gebouw nodig zijn voor bepaalde organisaties om daar 

gehuisvest te kunnen worden (denk aan dansscholen bijvoorbeeld), hoe gaat het college dit  
faciliteren? 

5. Er was eerder in de begroting €3,1 miljoen bestemd voor de afbouw van kunstencentrum 
Jerusalem. In de voorjaarsnota staat nu (jaarlijks) een risico van €404.000 euro voor 
tegenvallers. Waar is de hoogte van dit bedrag op gebaseerd? Heeft het eventueel mede te 
maken met signalen dat meer mensen het werk naar werk traject gaan kiezen dan 
aanvankelijk gedacht?   
 

 
 

Een museumblok aan het been? 
 
Op 21 mei 2017 is het prachtige nieuwe stadspark en het Borggraafpaviljoen met daarin het Venrays 
museum geopend. Het aanvankelijke plan voor een museum met daarin een rol voor een 
verzameling rond de psychiatrische zorg in Venray is niet doorgegaan. Er is nu dus sprake van een 
nieuwe situatie. Het museum heeft hiervoor een beleidsplan gemaakt. Het geeft hierin aan dat de 
huidige eigen collectie niet echt onderscheidend is, vergeleken met veel andere lokale musea, 
ondanks enkele bijzondere clusters zoals de schilderijen van Johan Jeuken. Het plan is om nu een 
overgangsjaar te hebben en gedurende dat jaar een aantal wisseltentoonstellingen te organiseren 
om vervolgens begin 2018 te openen met een semipermanente tentoonstelling. In de begroting zijn 
momenteel 10.000 bezoekers /jaar begroot die jaarlijks €30.000 moeten gaan opbrengen. 
 

1. Is de verwachting dat het Venrays museum, mede gezien het recente niet doorgaan van de 
samenwerking met het Museum van de Psychiatrie, in staat zal zijn voldoende inkomsten 
genereren uit de bezoekers en eventueel sponsoring? Wat als dat niet lukt? 

2. Het Venrays museum is 1 van de 5 culturele basisvoorzieningen. Met deze instellingen 
worden prestatieafspraken gemaakt. Hoe denkt het college hierover, nu de samenwerking 
met het museum van de Psychiatrie niet doorgaat? Moeten/kunnen dezelfde prestaties nog 
waargemaakt worden?  
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2. Wonen 
 
2.1 St. Anna 
 

Er gaat weer lucht stromen door de groene klaplong van Venray. 
 
In 2015 omarmde de gemeenteraad unaniem het Ambitiedocument St. Annapark als vertrekpunt 
voor een organische ontwikkeling van St. Anna. Tegelijkertijd werd daarmee de structuurvisie GSP St. 
Anna ingetrokken. Dit GSP bood, in tegenstelling tot het Ambitiedocument, ruimte voor ongeveer 
280 woningen, maar bleek een keurslijf waardoor ontwikkelingen uitbleven. Door het 
Ambitiedocument werd dit keurslijf losgeknipt, werd ruimte gegeven aan lokale initiatieven, werden 
de dokterswoningen verkocht en werd er gesproken over eventuele samenwerking met potentiële 
partners als Wonen Limburg. Echter, het VVGI is geen projectontwikkelaar en van organische 
ontwikkeling kwam weinig terecht. Daarnaast leek het VVGI nog altijd te zoeken naar één koper voor 
vrijwel gehele terrein. Met succes. Die koper werd gevonden in de Renschdael Groep. Deze is 
voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van plannen voor het terrein om zo snel mogelijk 
na de bezegeling van de koop op 1 januari 2018 te starten met de uitvoering hiervan.  
 
Onlangs heeft de Renschdael Groep zijn visie op de ontwikkeling van St. Anna gepresenteerd. Met de 
aandacht voor de bosranden, het parkachtige karakter en de historische gebouwen in combinatie 
met de ruimte voor zorg, wonen, werken, educatie en recreatie sluit deze visie naadloos aan op de 
uitgangspunten van het Ambitiedocument. Wij omarmen de visie van de Renschdael Groep dan ook 
met beide armen.  
 
Naast de blijdschap dat de verloedering van St. Anna een halt wordt toegeroepen, zijn er ook 
kritische geluiden. Ondanks het feit dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen lokale initiatieven, 
zoals JouTou, is er spijtig genoeg geen plaats voor hen in de plannen van de Renschdael Groep en 
zullen zij hun activiteiten elders moeten voortzetten. Wij roepen het college dan ook op om samen 
met deze initiatieven op zoek te gaan naar nieuwe huisvestingsmogelijkheden. Tevens zullen er geen 
sociale huurwoningen verrijzen. De Renschdael Groep streeft een toegankelijk en kwalitatief 
hoogwaardig park na waarin zoveel mogelijk bestaande gebouwen worden opgeknapt en een nieuwe 
bestemming krijgen. Dat kost een vermogen dat niet met sociale verhuur kan worden opgebouwd. 
Daarnaast wil men de parkfunctie van St. Anna waarborgen waardoor woningbouw zoveel mogelijk 
wordt beperkt. In heel Venray is er een groeiende behoefte aan goedkope en betaalbare 
huurwoningen, los van de ontwikkelingen op St. Anna. Aan de hand van de onlangs door de raad 
vastgestelde woonvisie wordt hier de komende jaren werk van gemaakt. 
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Natuurlijk, we moeten de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Maar wij hebben er vertrouwen in 
dat St. Anna in goede handen is bij haar nieuwe eigenaar. Dit is de laatste kans voor het park zoals 
we het kennen. Jarenlang is het park verwaarloosd waardoor sommige gebouwen zo ernstig zijn 
vervallen dat hergebruik geen optie meer is. Mocht de verkoop onverhoopt niet doorgaan dreigt 
hetzelfde lot voor de rest van de gebouwen. Daarom vinden wij dat ook de gemeente zijn 
verantwoordelijkheid moet nemen. Medewerking verlenen bij bestemmingsplanprocedures en 
vergunningverlening is vanzelfsprekend. Ambtelijke ondersteuning en coördinatie is noodzakelijk. 
Daarnaast vinden wij dat de gemeente aanleg en onderhoud van (een gedeelte van) de 
nutsvoorzieningen en wegen voor zijn rekening moet nemen. In ruil hiervoor zou de gemeente de 
hiervoor benodigde gronden voor een symbolisch bedrag in eigendom over kunnen nemen. 
 
Met dank aan de Zusters van Liefde die begin 20e eeuw op woeste gronden neerstreken en St. Anna 
stichtten werd Venray op de kaart gezet. Nu, begin 21e eeuw, hebben we de kans om samen met de 
Renschdael Groep de geschiedenis te herhalen door St. Anna een krachtige impuls te geven 
waardoor Venray opnieuw op de kaart wordt gezet. De uitdrukking ‘een enkeltje Venray’ zal een hele 
nieuwe betekenis krijgen. Men komt, men ziet, en men wil nooit meer weg.  
 

1. Hoe gaat het college cq. de gemeente, naast ambtelijke ondersteuning en medewerking aan 
de bestemmingsplanprocedures, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van St. Anna? 

2. Is het college het met ons eens dat de gemeente aanleg en/of onderhoud van (een gedeelte 
van) de nutsvoorzieningen en/of wegen hoe dan ook voor zijn rekening moet nemen? Zo ja, 
wat wel en wat niet? Zo nee, waarom niet? 

3. Hoe gaat het college lokale initiatieven, indien dit wordt gewenst, helpen bij het vinden van 
alternatieve huisvesting binnen de gemeente Venray waar dat zij hun activiteiten kunnen 
voortzetten? 
 

In de programmabegroting 2017 staat 150.000 euro gereserveerd voor het initiatief JouTou.  
 

4. Zijn deze middelen of een gedeelte hiervan reeds ingezet ten behoeve van het initiatief 
JouTou? Zo ja, hoe? 

5. Heeft er overleg plaats gevonden met de initiatiefnemers van JouTou om tot afspraken te 
komen over de inzet van deze middelen? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? Zo 
nee, waarom niet en wanneer is het college voornemens dit alsnog te doen? 

 
2.2 Stadsparken  
 

Stadsparken? Ja, Stadsparken.   
 
Tijdens de voorbereidingen voor de aanleg van het stadspark aan de voet van de Grote Kerk werd 
besloten dat door de komst van het Huys van Venray twee monumentale bomen plus een 
waardevolle boom moesten worden gekapt. Hiervoor zijn twee ‘toekomstbomen’ en een aantal 
jongere boompjes voor teruggekomen. Al voor de aanleg van het park was duidelijk dat de twee 
meest waardevolle en beeldbepalende bomen ziek zijn en over een aantal jaar zullen moeten 
verdwijnen. Dit zal een grote impact hebben op de beeldkwaliteit van het park. Er is meer dan 
voldoende ruimte in het park om hierop te anticiperen door er extra ‘toekomstbomen’ te planten.  
 

1. Is het college bereid om hierover met relevante partners in gesprek te gaan over de aanplant 
van extra ‘toekomstbomen’ in het stadspark? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 
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Ook bepalend voor de beeldkwaliteit, maar dan in negatieve zin, is de hoek Markstraat – Eindstraat. 
Op basis van het huidige bestemmingsplan heeft de eigenaar de mogelijkheid om commerciële 
ruimten in combinatie met maximaal 14 appartementen te ontwikkelen. Plannen hiervoor zouden 
zich in een vergevorderd stadium bevinden. In de laatste voortgangsrapportage over de 
ontwikkelingen rondom het Mgr. Goumansplein werd gesteld dat de herontwikkeling van deze hoek 
naar verwachting de tweede helft van dit jaar zou worden gestart.  
 

2. Wat is de stand van zaken van de herontwikkeling van de hoek Marktstraat – Eindstraat?  
 

 
 
Venray heeft een stadspark. Ja, nog wel, maar als het aan D66 ligt komt daar een tweede bij. Op het 
Gouden Leeuwplein. Met de verhuizing van de Albert Heijn is de grondexploitatie van de Gouden 
Leeuw afgerond. Samen met de Action en de parkeergarage zorgt de Albert Heijn voor een 
natuurlijke loop vanuit het kernwinkelgebied via de onderdoorgang over het Gouden Leeuwpad naar 
het Gouden Leeuwplein. Dit plein ligt er nu al jaren troosteloos bij. Met relatief kleine ingrepen zoals 
het aanbrengen van groenvoorzieningen, straatmeubilair en/of speelvoorzieningen kan het Gouden 
Leeuwplein worden omgetoverd van een plek waar je zo snel mogelijk weg wilt, in een plek waar je 
rustig doorheen wandelt of lekker kan vertoeven. Daarnaast is het van belang dat er iets gebeurt aan 
de uitstraling van het Gouden Leeuwpad. Drie jaar geleden pleitten wij al voor de aanpak van deze 
onderdoorgang door de beeldkwaliteit te verbeteren en de sociale veiligheid te vergroten.   
 

3. Is het college bereid om een plan te ontwikkelen waarmee het Gouden Leeuwplein wordt 
opgewaardeerd door het aanbrengen van bijvoorbeeld groenvoorzieningen, straatmeubilair 
en/of speelvoorzieningen? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?  

4. Wat heeft het college de huidige collegeperiode gedaan, en wat gaat het college de komende 
periode doen om eventueel samen met pandeigenaren de beeldkwaliteit te verbeteren en 
de sociale veiligheid van het Gouden Leeuwpad te vergroten?   

 
2.3 Huisvesting nieuwe Venraynaren 
 

Nieuwe Venraynaren, welkom om te werken, ook welkom om te wonen? 
 
Dankzij de vluchtelingenstroom enerzijds en de arbeidsmigranten die graag in onze regio m.n. 
werken in de agrarische sector en de logistiek hebben we een verplichting om deze mensen ook 
verantwoord te huisvesten. De statushouder dient ondergebracht te worden in passende 
huisvesting, en dan voor de lange termijn. Bij de arbeidsmigrant is vaak sprake van short- en midstay, 
omdat deze werknemers na verloop van tijd weer (tijdelijk) terugkeren naar eigen land. 
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Venray doet al zijn uiterste best om de statushouders op een goede manier te huisvesten. V.w.b. de 
arbeidsmigranten is dat een ander verhaal. Het aantrekken van arbeidsmigranten lijkt een noodzaak 
om alle werkzaamheden verricht te kunnen krijgen. We zijn blij met deze mensen. We lijken in 
Venray echter minder blij met het feit dat deze arbeidsmigranten ook moeten wonen en leven. Tot 
nu toe ontstaat op alle plaatsen waar de hoognodige huisvesting van deze mensen concreet wordt 
voorbereid een verzet vanuit een deel van de omwonenden. Wij zijn voorstander van het realiseren 
van kwalitatief goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. Van belang is daarbij een 
duidelijke en open communicatie met de omgeving, waarbij eventuele zorgen zo veel mogelijk 
worden weggenomen.  
 

 
 
De vestiging van een opvang voor arbeidsmigranten op het terrein van de Oude Melkfabriek is een 
prima initiatief waarbij verschillende zaken moeten worden meegewogen: houd rekening met de 
aanpassingen aan de Via Venray – zorg voor een fraaie uitstraling – realiseer verkeersveilige in- en 
uitritten – zorg voor goede verlichting van het buitenterrein voor een goed gevoel van sociale 
veiligheid – investeer (door de eigenaar) in toezicht en handhaving (eventueel ondersteund vanuit de 
gemeente). Daarnaast vinden wij vinden het essentieel dat bij de ontwikkeling van dit project 
omwonenden worden betrokken. Ook na realisatie is het essentieel dat omwonenden in een voor 
alle partijen acceptabele vorm betrokken worden bij het reilen en zeilen op en om de Oude 
Melkfabriek. 
 

1. Is er voor het komende jaar voldoende woonruimte beschikbaar voor de statushouder? 
2. Is het college het eens met onze ideeën over de vestiging van een opvang voor 

arbeidsmigranten in de Oude Melkfabriek? Zo nee, waarom niet? 
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3. Werken en Besturen  
 
3.1 Belastingen 
 

Belastingen omlaag. Vat op de risico’s? 
 
Net als alle andere gemeenten heft Venray belastingen op onroerende zaken. Dit wordt gedaan om 
een deel van de taken van de gemeente te bekostigen. De onroerendezaakbelasting (OZB) vormt de 
grootste ‘eigen’ inkomstenbron van de gemeente. De inkomsten uit de OZB vallen in de algemene 
middelen van de gemeente. Dat betekent dat de inkomsten geen vooraf bepaald bestemmingsdoel 
hebben maar dat de gemeenteraad bepaalt waarvoor de opbrengsten uit de OZB worden ingezet. De 
opbrengst van de OZB draagt bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente.  
 
Wij zijn voorstander van een minimale stijging van de OZB. Echter, waar we in coalitieverband 
voorgaande jaren door onzekerheden, op met name het sociaal domein, kozen voor de macronorm, 
zal vanaf 2019 het inflatiepercentage worden gehanteerd. 
 
Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) zorgt o.a. voor een verbetering van het verwerken van 
overvloedige regenval tijdens extreme buien. Ondanks de naar voren gehaalde investeringen in een 
klimaatadaptatie plan, maar ook vanwege de verlaging van de rentekosten zal de rioolheffing lager 
uitvallen.  
 
Eenzelfde scenario is van toepassing op de afvalstoffenheffing, waar de heffing zal dalen. Een 
overschot uit eerdere jaren wordt teruggegeven aan de burger. 
Ook bij de (water) toeristenbelasting is goed nieuws te melden. Het tarief zal niet stijgen. 
Bij de overige belastingen, rechten en tarieven zal een stijging plaatsvinden met het 
inflatiepercentage. 
 
Al met al goed nieuws. 
 

1. Gezien de garantstellingen van diverse forse projecten, en het risico dat deze 
garantstellingen deels of volledig worden aangesproken, in combinatie met het voornemen 
om geldleningen aan te trekken (p.56) lijkt de vraag gerechtvaardigd of de keuze voor het 
indexeringspercentage de juiste is. Waarom vindt het college dit de juiste keuze? 

2. Een kritische kijk op toekomstige garantstellingen kan risico’s voor de toekomst voorkomen. 
Is het niet verstandiger om bij grote projecten de schaal van Mock te hanteren? Zo ja, is het 
college bereid dit in het vervolg te doen? Zo nee, waarom niet? 

 
3.2 Supermarkten  
 

Een supermarkt. Dat gun je de Brabander toch?! 
 
Het lijkt erop dat er het e.e.a. gaat wijzigen in de locaties van de supermarkten de komende jaren. Zo 
wil de Aldi haar locaties heroverwegen en op een nieuwe locatie een grotere winkel vestigen. Ook 
andere supermarkten zijn concreet bezig met nieuwe initiatieven zoals afhaalpunten op 
industrieterreinen.  
 
 



 

Algemene Beschouwingen juni 2017                                                    - 12 - 
 

 
 
Vanwege de dreigende leegstand ziet D66 er bij voorkeur op dat eerst gekeken wordt naar 
leegstaande gebouwen die eventueel om te bouwen zijn, of na sloop een herbouw als mogelijkheid 
bieden. Zo zien we een supermarkt voor de wijken Noord-West en de Brabander als een aanwinst 
voor de betreffende wijken. Daar waar de Brabander nu nog geen voorzieningen heeft, zou een 
supermarkt, eventueel gecombineerd met andere voorzieningen waar de wijk behoefte aan kan 
hebben, een verrijking zijn. 

 
Een nieuwe supermarkt in het centrum is voor ons niet wenselijk, of de locatie moet een bestaande 
locatie zijn die met beperkte aanpassingen kan worden ingezet voor dit doel. 
 

1. Is het college het met ons eens dat het ongewenst is een eventueel nieuw te vestigen 
supermarkt, als het om nieuwbouw gaat, aan het centrum toe te voegen? 

2. Is het in de visie van het college ook welkom om de wijk Brabander een voorziening te 
gunnen, waaronder een supermarkt? 

 
3.3 De Brier 

 

De Brier, hier! De Brier, hier! Dankuwel.  
 
Op dit moment ligt het ontwerp bestemmingsplan De Brier ter inzage. Dit is een overwegend 
conserverend bestemmingsplan. De ondernemersvereniging De Brier had graag gezien dat de 
bestemming zou worden opgerekt waardoor zij gericht op zoek zou kunnen gaan naar gewenste 
invulling. Met name grootschalige detailhandel. Echter, hoewel het college en de raad vóór verdere 
ontwikkeling van De Brier zijn blijkt het oprekken van de bestemming, zonder dat er initiatieven zich 
hebben aangediend, complex. Zo moet bijvoorbeeld de regionale behoefte worden onderbouwd en 
moet in de openbare ruimte rekening worden gehouden met infrastructuur en voorzieningen als 
parkeerplaatsen. Door een wijzigingsbevoegdheid hebben nieuwe initiatieven die worden 
aangetrokken voldoende mogelijkheden om op De Brier te kunnen landen op voorwaarde dat deze 
passen in bestaand beleid. Daarnaast zou de gemeente, in plaats van te wachten op oplossingen, 
samen de ondernemersvereniging De Brier, net als in voor het centrum, een aanjaagteam in het 
leven kunnen roepen.  
 
Tijdens de commissie Wonen van 6 juni jl. gaf de wethouder aan dat het college alle door 
ondernemersvereniging De Brier ingebrachte punten onderschrijft, met uitzondering van punt 1 
(vestiging Aldi). Te weten:  
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2. Ruimte bieden aan grotere winkels en leisure-activiteiten die vanuit hun eigen concept zich niet 
kunnen/willen vestigen in het centrum. 

3.  Uiteraard ruimte bieden aan alles wat gebonden is aan de woonsector onder meer via de shop in 
shop principe. 

4.  Het opwaarderen van de infrastructuur waar al jaren over gesproken wordt, maar waar geen 
invulling aan wordt gegeven. 

5. Opwaarderen van de openbare ruimte. 
6. Het bevorderen dat bedrijven die zich elders illegaal vestigen, hun thuishaven vinden op de Brier. 
7.  Een gezamenlijke profilering van Venray als tweede koopcentrum van Noord-Limburg met 

Venray-Centraal, de gemeente, mogelijk nog meerdere ondernemersverenigingen en ov De Brier. 
 

1.  Hoe wil het college invulling geven aan bovenstaande door ondernemersvereniging De Brier 
ingebrachte punten?  

2.  Welke mogelijkheden wil het college benutten om de ondernemersvereniging De Brier te 
ondersteunen bij hun inspanningen om De Brier verder te ontwikkelen?  

 

 
 
3.4 Industrieterreinen 
 

Meedoen aan technische ontwikkelingen of een nog grotere logistieke hotspot? 
 
Met de ontwikkelingen op de Hulst, de nog beschikbare gronden op andere locaties, maar zeker ook 
de nog aan te wijzen 30 hectare industrieterrein die uit de vervlechting Greenport volgt, is het de 
vraag wie we daar willen vestigen. De logistiek heeft Venray al enkele jaren de titel Logistieke 
Hotspot opgeleverd door de samenwerking met Venlo. D66 ziet wat in risicospreiding en steekt in op 
de vestiging van bedrijven die onder de stempel MKB vallen en zich specialiseren in de toelevering 
van de grote technische bedrijven binnen een beperkte straal van Venray, zoals de automotive 
campus van Helmond, de hightech campus van Eindhoven en bedrijven zoals ASML. Hierbij zien we 
de mogelijkheid voor Venrayse ondernemers om te groeien, en voor nieuwe bedrijven om zicht te 
vestigen in een omgeving waar innovatie, technische disciplines, zich combineren met een prima 
ontsluiting op de A73 en nabij de A67, en een geëlektrificeerd dubbelspoor. 
 

1. Is het college ook van mening dat het bieden van ruimte aan MKB-bedrijven in de techniek 
een positieve ontwikkeling voor Venray kan zijn, vanwege een meer gedifferentieerde 
arbeidsmarkt, waardoor jonge technici graag in Venray blijven wonen, of zelfs naar Venray 
toe worden getrokken? 

2. Kunnen we volgens het college voor de eventueel nog te vestigen logistieke bedrijven een 
banenafspraak voorleggen, wellicht tegen gunstige voorwaarden? 
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