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Voorwoord

Het is maandagochtend 7 uur. Langzaam word ik 
gewekt door de zon. Zodra ik de slaap uit mijn ogen 
heb gewreven vraagt onze robot me vriendelijk wat ik 
voor ontbijt wil. “Jus d’orange en een boterham met 
kaas, alsjeblieft”, zeg ik. Als ik gedoucht en gekleed 
beneden kom staat alles keurig op tafel. Ik schuif aan, 
neem een slok jus, open de app van Dagblad Peel en 
Maas en lees in koeienletters…

Inwoners Venray gelukkigste van Nederland
“Dit blijkt uit de Atlas voor gemeenten. Door goede 
onderwijsvoorzieningen, relatief lage werkloosheid, 
een gezonde en groene leefomgeving met mooie parken als het Oda- en Annapark, een 
zorgaanbod dat aansluit op de wensen van de inwoners, een gezellig centrum, een divers 
kunst- en cultuuraanbod en een tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, 
heerst er een optimaal woon- en leefklimaat in Venray…”

Terwijl ik in gedachte instemmend zit te knikken, komen de kinderen één voor één de trap 
af. Als eerste de oudste. De zelfrijdende auto rijdt zo meteen voor om haar naar Wüsterveld 
te brengen. Via de universiteit van Venlo doet ze daar onderzoek naar de productie van 
alternatieve eiwitbronnen. Het zal één van de laatste keren zijn dat we samen ontbijten. 
Na slechts een paar maanden zoeken heeft ze al een mooie betaalbare woning in Venray 
kunnen vinden. Dan komt de middelste binnen. Zij loopt stage op Smakterheide waar ze 3D 
printers programmeert. Ze weet het nog niet, maar als ze zou willen mag ze er na haar stage 
blijven werken. Plots komt de jongste gehaast binnen, stopt snel een boterham in zijn mond 
en vliegt de deur uit. “Hojje, tot vanavond!” roept hij nog met een volle mond. Hij is gestart 
met een leerwerktraject op het VVGI om verpleegkundige te worden.
Als iedereen de deur uit is komt onze robot met de hond binnen en gooit het zakje met poep 
in de biovergister. “Ik laat vanmiddag de hond uit. Zet je voor de middag de warmtepomp 
dan weer aan?”, vraag ik. De robot knikt. Ik trek mijn jas aan, gooi de deur achter me dicht 
en fiets de dag tegemoet…

Wellicht zal er ooit een inwoner van Venray zijn die dit verhaal kan vertellen. Maar voor 
het zover is, moeten we met onze tijd mee vooruit durven gaan. Hoe doen we dat? Dit 
verkiezingsprogramma geeft het antwoord.

Daan Janssen
Lijsttrekker D66 Venray
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In het kort
Na vier jaar D66 Venray aan het roer, staat de gemeente er financieel 
goed voor. Dat geeft ons de komende periode meer ruimte om te 
veranderen. Wij zijn niet bang zaken anders of beter te organiseren. 
Door te verbinden en te vernieuwen durven we inwoners meer bij 
besluitvorming te betrekken en gaan we met de tijd mee vooruit.

Zorg voor jezelf en voor elkaar
Goed onderwijs is de sleutel tot individuele groei en een krachtige 
samenleving. D66 zet in op persoonlijk leren voor jong en oud en verbindt 
scholen, bedrijven en omgeving. Wij geloven dat met positief en preventief 
beleid een optimaal leefklimaat wordt gecreëerd waarin iedereen zich thuis 
voelt. Daar waar problemen ontstaan of zorg of ondersteuning nodig is, 
zoeken we samen naar een passende oplossing.

Werken aan de toekomst 
D66 staat voor een gezonde arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. 
Bedrijven creëren werkgelegenheid. Daarom willen wij dat onze gemeente 
aantrekkelijk is als vestigingsplaats. Daarbij richten we ons op de economie 
van de toekomst en sectoren waarop Venray zich kan onderscheiden door 
innovatie en ondernemerschap te stimuleren.

Duurzame leefomgeving
Duurzaam is voor D66 een grondhouding in alles wat we doen. Venray 
moet zo snel mogelijk energieneutraal worden en we zorgen voor schone 
lucht en gevarieerde flora en fauna. D66 zet in op de mobiliteit van de 
toekomst en anticipeert op bevolkingskrimp en vergrijzing door te sturen 
op duurzame ontwikkeling en passende huisvesting voor iedereen.

Betrokken en beslist besturen
Inwoners moeten mee kunnen praten over onderwerpen die hen aangaan. 
Daar hoort een flexibele organisatie en een daadkrachtig gemeentebestuur 
bij. D66 staat voor nuchter financieel- en doelmatig beleid. Daarom zetten 
wij in op keuzes die effectief zijn in het bestrijden van grote problemen op 
het gebied van veiligheid.

D66 krijgt het voor elkaar
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1. Onderwijs
Venray kan bouwen op een breed aanbod van onderwijs. D66 ziet graag dat ouders 
en verzorgers kunnen kiezen uit een rijk aanbod van basisscholen. Daarbij willen 
we voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs de verschillende aanbieders 
uitdagen om innovatie en maatwerk voor de leerlingen als uitgangspunt te hanteren. 
En hoewel we keuzevrijheid in de regio als iets positiefs zien, willen we toch graag 
dat het Raaylandcollege op basis van hun aanbod een vanzelfsprekende keuze is 
voor onze Venrayse jeugd.

Maatwerk
Ieder kind is anders. Daar ligt ook de grootste uitdaging voor het onderwijsveld: 
aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de leerling. Dat is geen gemakkelijke 
opdracht en wij erkennen daarin ook de druk die dat bij scholen en docenten met 
zich mee kan brengen. D66 gelooft in persoonlijk leren zodat ieder kind zich in eigen 
tempo en naar eigen kunnen kan ontwikkelen. Dat betekent ook dat we samen met 
het onderwijsveld die opdracht willen uitvoeren. Door actief mee te denken en onze 
netwerken te activeren willen we laten zien dat onderwijs en de ontwikkeling van kinderen 
ons na aan het hart ligt. We hebben veel vertrouwen in het Venrayse onderwijsveld en 
zullen ons inspannen om samen met hen een positief onderwijsklimaat in de gemeente 
Venray verder te ontwikkelen.
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Onderwijs en bedrijven 
Venray moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Daar hoort een goed onderwijsklimaat 
bij. En met goed onderwijs blijven we als woonplaats aantrekkelijk voor gezinnen. D66 
wil een Venray vol redenen om je carrière te starten en je gezin te stichten. Daarom willen 
wij scholen en bedrijven verder verbinden. Het houdt Venray eigentijds, aantrekkelijk en 
concurrerend. Die verbinding zien we graag in onderzoeksopdrachten, stageplaatsen 
en leerwerktrajecten. Bedrijven en scholen die voor elkaar de deur openzetten. Waar 
onze jeugd zich oriënteert op een toekomst en bedrijven hun kennis naar de school 
brengen voor onze jeugd. 
D66 wil ook ontdekken of een samenwerkingsverband binnen de techniek en de zorg 
kansrijk is. We geloven namelijk dat ze meer van elkaars talenten en kansen gebruik 
kunnen maken. Daarbij kijken we ook over de grenzen van Venray: onze jeugd vliegt uit 
naar mbo’s, hbo’s en universiteiten in de regio. Die instellingen kunnen een belangrijke 
rol nemen in een samenwerkingsverband in de techniek en zorg. En we zien onze 
jeugd na hun studies weer graag hier terug.

Onderwijs aan nieuwkomers
De inburgering van statushouders valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. Statushouders moeten voortaan zelf hun integratie en taalcursus 
regelen. In het aanbod van cursussen, die kwalitatief sterk verschillen, en leningen die 
hiervoor moeten worden afgesloten zien ze door de bomen het bos niet meer. Een 
statushouder verdient een betere kennismaking. Een goede integratie kan niet enkel 
zijn verantwoordelijkheid zijn. Als we als gemeente een goede integratie belangrijk 
vinden, dan is dat een gedeelde verantwoordelijkheid. De regie moet daarom weer 
terug naar de gemeente.

Onderwijs en huisvesting
Een adequaat gebouw is een basisvoorwaarde voor een goede school. De krimp van 
het aantal leerlingen betekent dat de maat van de schoolgebouwen niet meer altijd 
past. Dat plaatst de scholen in Venray regelmatig voor lastige keuzes. D66 koestert de 
talrijke goed bereikbare scholen in en om Venray. Om die scholen zelf én de kwaliteit van 
hun onderwijs te behouden, blijft D66 met scholen zoeken naar passende oplossingen 
en moeten we verder kijken dan morgen. 
De gemeente kan scholen verbinden met elkaar, maar ook met de omgeving. Culturele, 
maatschappelijke, pedagogische en commerciële instellingen kunnen veel voor elkaar 
betekenen: op de inhoud en in de portemonnee. Scholen, kinderopvangcentra, 
huiswerkinstituten, de bibliotheek, muziekscholen, sportclubs en verenigingen vinden 
elkaar op één punt: onze Venrayse jeugd.
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Het vraagstuk van de één, kan het antwoord zijn voor de ander. Waar een schoolgebouw 
door leegstand onder financiële druk kan komen te staan, kan het de ideale ruimte zijn 
voor een ander. Het bundelen van krachten en het delen van de kosten, is dubbele 
winst. D66 gelooft in de kracht van lokale samenwerking en plannen voor de langere 
termijn. De samenwerking met het maatschappelijk veld in dorpen en wijken gaan we 
actief ondersteunen en vormgeven. 

Onderwijs en verzuim
De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen om voortijdig schoolverlaten 
bij jongeren te verminderen. Met succes. Sinds 2016 is er een intentieovereenkomst 
gesloten met het doel: intensievere samenwerking tussen onderwijs en lokale overheden 
in Noord en Midden Limburg. Tevens kwam er een regioplan. 
Er is ook extra aandacht voor thuiszitters. Een andere, relatief grote groep, verdient 
echter ook nog extra aandacht: leerlingen met geoorloofd schoolverzuim. Gemiddeld 
is dat in elke klas een kind. Een kind dat langdurig of regelmatig school verzuimt om 
onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals moeheid, buikpijn of hoofdpijn. Bij hen is 
snelle actie belangrijk: des te langer het kind thuis zit, des te moeilijker het wordt om 
weer naar school te gaan.
Het is belangrijk dat er een integrale aanpak komt met overleg tussen het kind, de 
ouders, jeugdarts en eventuele behandelaren. Ze kunnen gezamenlijk bekijken wat het 
kind aankan en een passend programma ontwikkelen. Een voorbeeld van aanpak op 
het gebied van ziekteverzuim is M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). 
D66 ziet graag dat deze of een vergelijkbare aanpak ook in Venray nog meer aandacht 
krijgt.

D66 Venray durft te kiezen voor
-> innovatie en maatwerk als uitgangspunt 
-> het verbinden van scholen en bedrijven
-> onderzoek naar samenwerkingsverband van onderwijs met techniek en zorg
-> regie terug naar de gemeente bij inburgering van nieuwkomers
-> verbanden met de omgeving bij huisvestingsvraagstukken van scholen
-> snelle actie en een integrale aanpak bij schoolverzuim
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2. Zorg en Welzijn
Venray moet een plek zijn waar iedereen zich fysiek en mentaal goed voelt. Wanneer 
er hulp, ondersteuning of zorg nodig is, dan is de uitdaging om die zoveel mogelijk 
op maat te organiseren. Een samenleving die voor zichzelf en voor elkaar zorgt, dat 
is het doel.  

Zorg
Het basisprincipe is wat ons betreft dat iedereen die zorg nodig heeft, deze moet 
krijgen. De zorg in Venray lijkt doorgaans goed geregeld, maar goed geregeld is niet 
hetzelfde als goede zorg. Daar staat onze bureaucratie soms tussen. Het is wenselijk 
dat er menselijk contact is tussen zorgverleners en zorgvragers. D66 heeft een voorkeur 
voor zorg in kleine teams met minimale administratie. De toenemende vergrijzing 
met de daarbij horende toename van zorgbehoefte gaat ons de komende tijd sterk 
bezighouden. D66 wil dat we groeien naar een samenleving die voor zichzelf en voor 
elkaar zorgt en maakt zich sterk om alle barrières te slechten die dit in de weg staan. 
Zoals de regelgeving rondom samenwonen van bejaarde ouders met hun kinderen. 
Daarnaast moeten we als gemeente mee in ontwikkelingen rondom domotica en 
robotisering als ondersteuning en verlichting van zorgtaken.
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Preventie en positief jeugdbeleid
De decentralisatie biedt kansen. Wanneer kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk 
opgroeien, kan dat helpen voorkomen dat alledaagse opgroei  en opvoedproblemen 
uitgroeien tot ernstige problemen. Het is belangrijk aandacht te hebben voor preventie. 
Denk daarbij aan investeringen en extra aandacht voor kindermishandeling, pesten, 
overgewicht, drugsgebruik, radicalisering, jeugdcriminaliteit, armoede, uitval uit 
sportclubs, kinderen met psychiatrische problematiek, schoolverzuim/thuiszitten. 
Anderzijds moet er ook worden geïnvesteerd in leuke dingen voor de jeugd. Zoals 
mogelijkheden om dicht bij huis uit te kunnen gaan, een goed kunst-, cultuur- en 
sportaanbod, het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen van beleid, goede 
speelruimtes en geschikte woonruimte voor jongeren. Echter, elke jongere is anders. 
Daar moeten we rekening mee houden wanneer we jongeren willen betrekken bij 
het maken van beleid. Er zijn jongeren die slechts geïnformeerd willen worden over 
bepaalde zaken. Voor hen zouden bijvoorbeeld YouTube filmpjes voldoende kunnen 
zijn. Er zijn ook jongeren die mee willen denken over zaken die hen aangaan. Hiervoor 
zouden bijvoorbeeld pizza-sessies of een burgertop voor jongeren kunnen werken. Tot 
slot zijn er ook jongeren die bij besluitvorming of uitvoering van beleid betrokken willen 
worden. Voor hen zou een jongerenraad goed kunnen werken. Deze kan gevraagd en 
ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur.

Mantelzorg en thuisvervangende zorg
D66 wil mogelijkheden stimuleren die de werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers 
verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van casemanagers zoals ook omarmd in het 
‘Deltaplan Dementie’. Hierin worden mensen die voor het eerst te maken krijgen met 
een ziekte als Alzheimer begeleid door een professional. 
Ondanks de zorg en aandacht van mantelzorgers lukt het thuis soms even niet meer. 
Het is dan niet erg genoeg om in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden maar 
er is wel (acuut) extra ondersteuning nodig. In zo’n situatie moet thuisvervangende 
zorg mogelijk zijn. Extra hulp in huis of eventueel een tijdelijke opname buitenshuis 
(ELV), mede om de mantelzorger te ontlasten. Het moet duidelijk zijn voor inwoners 
en huisartsen welke mogelijkheden er bestaan en deze moeten snel geregeld kunnen 
worden. 
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Nieuw ziekenhuis
D66 vindt het belangrijk dat er een medische voorziening is en blijft in Venray. VieCuri 
heeft aangegeven te overwegen een nieuw ziekenhuis in Venray te bouwen. Als 
VieCuri het organiseert zijn wij zeker niet tegen een uitgebreid zorgaanbod, maar wij 
realiseren ons ook dat het haalbaar, betaalbaar en passend moet zijn. Het is in elk 
geval noodzakelijk dat de basiszorg en zorg voor chronische aandoeningen behouden 
blijft. Er is nu echter een kans om te sturen om aan te geven welke voorzieningen we 
willen en waar. Hiervoor zal er een visie ontwikkeld moeten worden in samenspraak 
met huisartsen, inwoners, wijkteams en andere zorgverleners zodat vervolgens met 
VieCuri kan worden gekeken hoe de gezamenlijke wensen zo goed mogelijk op elkaar 
zouden kunnen worden afgestemd. Het zou jammer zijn om maar gewoon de plannen 
van VieCuri af te wachten. Nu ligt er een mooie kans om mee te denken en om voor 
Venray het ideale zorglandschap te ontwikkelen. D66 wil over de invulling daarvan 
meedenken en meepraten. 

Zelfsturing
Het blijft een dilemma hoe het beste om te gaan met zelfsturing. Wat is de 
verantwoordelijkheid van inwoners zelf en wanneer spring je als gemeente toch 
financieel of op een andere manier bij? D66 is van mening dat burgerinitiatieven 
ondersteuning verdienen en dat er ruimte en ondersteuning moet zijn voor goede 
plannen. De gemeente zal een ontwikkeling los moeten kunnen laten. En dan zullen we 
ook moeten kunnen accepteren dat een deel van de initiatieven, waar veel vrijwilligers 
hard aan hebben gewerkt, niet (helemaal) het gewenste resultaat zal hebben. Hoe 
behouden we menselijke maat? We verwachten dat dit dilemma de komende tijd vaker 
terug zal komen, zeker ook binnen het project Schoon door de Poort. Enerzijds wil je 
willekeur voorkomen, anderzijds blijft het maatwerk. 

Subsidiebeleid
Er wordt in Venray rond de 6 miljoen euro jaarlijks besteed aan subsidie. Wat willen 
we bereiken met deze subsidie en worden die doelen ook gehaald? Op dit moment 
wordt er een nieuwe visie en beleid ontwikkeld. Het totale bedrag blijft hetzelfde. 
Vele subsidies zijn echter nu vanzelfsprekend, en de huidige bedragen zijn in de loop 
van tientallen jaren zo ontstaan. Het moet nu “op de schop”, mogelijk zelfs wel door 
helemaal opnieuw te beginnen. Het nieuwe subsidiebeleid zal doeltreffend (geplande 
doelen worden daadwerkelijk gerealiseerd) en doelmatig (optimaal resultaat halen uit 
alle verstrekte subsidie) moeten worden. Veel organisaties lopen tegen hetzelfde aan. 
Waarom moet elke organisatie iemand hebben die zich verdiept in jaarrekeningen, 
wet en regelgeving, subsidieaanvragen, het regelen van dranghekken, EHBO‘ers, 
enzovoorts? De gemeente zou hierin kunnen ondersteunen. 
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Dit zou kunnen door een deel van het subsidiegeld daaraan te besteden. Dan komt 
er voor organisaties ook weer meer tijd voor die dingen waar het eigenlijk om gaat. 
Het herijken van het subsidiebeleid is dus een kans, maar kan ook pijnlijk worden. 
Een eventuele vermindering of beëindiging van een subsidiebedrag zal voelen als een 
gebrek aan waardering en ook de zorg met zich meebrengen dat bepaalde activiteiten 
misschien niet meer gecontinueerd kunnen worden. Anderzijds lijkt gewoon doorgaan 
zoals we nu doen, omdat dat nu eenmaal zo altijd was, ook niet de oplossing. D66 
vindt dat we die keuzes dus wel zullen moeten en durven maken. 

Evenementen
Evenementen dragen bij aan de aantrekkingskracht van Venray en bevorderen de 
sociale cohesie. Het is belangrijk dat bestaande evenementen blijven behouden en 
dat de ontwikkeling van nieuwe evenementen wordt aangejaagd. Hierin moet meer 
worden geïnvesteerd.  

Diversiteit
Je keuzes, kansen of vrijheden mogen niet anders zijn omdat je vrouw of man bent of 
omdat je van vrouwen of van mannen houdt. Niet omdat jij of je ouders ergens anders 
geboren zijn, omdat je wel of niet in een god gelooft en niet als je een beperking hebt. 
Alsof er mensen zijn zonder beperking. In de samenleving die wij voorstaan, is er 
ruimte voor diversiteit. Dit gaat helaas niet vanzelf. Daarom moet er meer aandacht 
en voorlichting komen over diversiteit en gelijkheid aan de inwoners van de gemeente 
Venray. 
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D66 wil dat diversiteit de norm wordt binnen de gemeente, scholen, verenigingen 
en andere maatschappelijke organisaties. Deze moeten het goede voorbeeld moeten 
geven en een afspiegeling van de Venrayse samenleving zijn. In samenwerking met de 
gemeente zouden bijvoorbeeld de organisaties die bij het Mondiaal Platform Venray 
zijn aangesloten een rol kunnen spelen bij het bevorderen van tolerantie en diversiteit 
in Venray. 

Sport
Sport draagt sterk bij aan een gezond en een gelukkig leven, voor alle leeftijden. 
Bij sport geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Gymles en bewegen is daarom voor D66 
een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. Wij pleiten ervoor dat er minimaal 
2 uur bewegingsonderwijs per week wordt aangeboden en dat dit alleen gegeven 
mag worden door een bevoegde docent. Verder zouden wij graag zien dat er meer 
samenwerking ontstaat tussen bewegingsonderwijs op scholen, de buitenschoolse 
opvang en de sportverenigingen. Verder vinden we het wenselijk dat de basisschool 
jaarlijks enkele zwemlessen aanbiedt. Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging 
te blijven. D66 wil dat stimuleren door bijvoorbeeld het ontwikkelen van ‘applied health 
gaming’ zoals de Tovertafel voor mensen met dementie. Zo kan iedereen op eigen 
niveau blijven bewegen.

D66 Venray durft te kiezen voor
-> kleine zorgteams met minimale administratie 
-> het gebruik van domotica en robots als ondersteuning in de zorg
-> het investeren in een kind- en gezinsvriendelijk klimaat
-> positief jeugdbeleid 
-> thuisvervangende zorg
-> zorgaanbod dat aansluit op wensen van inwoners en zorgverleners 
-> doeltreffend en doelmatig subsidiebeleid
-> ambtelijke ondersteuning voor subsidieontvangers  
-> meer investeren in evenementen 
-> meer diversiteit 
-> het stimuleren en faciliteren van sportactiviteiten
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3. Werk en Inkomen
D66 staat voor een verdere intensivering van de verhoudingen tussen overheid, 
onderwijs en ondernemers. Bedrijven creëren werkgelegenheid dus moet de 
gemeente zorg dragen voor het aantrekkelijk maken van Venray als vestigingsplaats. 
Wij verlangen van de gemeente ook dat zij actief samenwerken met bedrijven 
en onderwijsinstellingen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren. 

Gelijke kansen
Voor D66 is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt heeft. 
Capaciteit en opleiding zouden leidend moeten zijn. Dit vraagt om investering binnen 
overheidsinstanties die doorgeleiden naar werk, maar ook om een investering in 
achtergestelde groepen om beter toegerust te zijn op de arbeidsmarkt. Voor een goede 
aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt is het van belang dat de samenwerking 
tussen bedrijven en opleiders dusdanig wordt dat het vinden van een stageplek of baan 
in de toekomst geen problemen meer oplevert. Ongeacht type opleiding, geslacht, 
gelovig of niet, en ongeacht de achternaam. Iedere student of afgestudeerde verdient 
een serieuze kans en daarmee een passende stageplek of baan. De gemeente kan 
hierin een rol spelen door informatieverstrekking, begeleiding en advisering richting 
opleiders en bedrijven. Hiermee kan de aansluiting op de vraag vanuit de werkgevers 
nog beter gerealiseerd worden. 
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Arbeidsmarkt
Venray en Venlo zijn weer geoormerkt als de logistieke hotspot van Nederland. Een titel 
om trots op te zijn. Maar ook een titel die aandacht vergt. Een zogenaamde hotspot 
zorgt voor een grote naamsbekendheid. Om de status van toplocatie te blijven dragen, 
met een toenemende hoeveelheid bedrijven die zich in onze regio vestigen, hebben 
we ook de arbeidskrachten nodig die het werk verzetten. En daar zit op dit moment 
de crux. De vraag- en aanbodpositie in de arbeidsmarkt is enorm verschoven. De 
medewerkers die in de logistiek kunnen en willen werken zijn zeer schaars geworden. 
Dus moeten we ons richten op leerlingen die hun diploma net hebben behaald, 
arbeidskrachten uit andere landen en mogelijkheden voor omscholing. Gelukkig zijn 
er nog voldoende arbeidskrachten te vinden waardoor de werkzaamheden niet stil 
komen te liggen. Echter, duidelijk is ook dat ook hierin de rek begint af te nemen. D66 
wil dat onze regio niet alleen populair wordt, maar vooral ook blijft voor mensen die 
in de voor Venray belangrijke sectoren werken. Dit zijn met name de zorg, logistiek, 
agribusiness en de creatieve- en maakindustrie. Maar dan moeten we die mensen ook 
voorzien van een goede opleiding, met voldoende stageplekken. Het koppelen van het 
onderwijs aan de ondernemers kan verder worden gestimuleerd en gefaciliteerd door 
de gemeente. 

Arbeidsmigranten 
Deugdelijke huisvesting is een zeer belangrijk thema dat rechtstreeks samenhangt 
met de Venrayse successen in het verleden, maar vooral ook in de toekomst. Met de 
vergrijzing op komst, zullen we ons moeten richten op de werknemers die huis en haard 
willen verlaten om zich te richten op een toekomst in onze regio. Dat betekent dat we voor 
een deel van onze gasten zorg dienen te dragen voor tijdelijke huisvesting, maar voor 
een deel ook voor langdurige of definitieve huisvesting. Omdat er voor mensen die voor 
kortdurende huisvesting in aanmerking willen komen geen mogelijkheden liggen bij de 
woningcorporatie, moeten we ons richten op andere opvangmogelijkheden. Die kunnen 
we helaas niet via Wonen Limburg verspreiden over de hele gemeente. Simpelweg 
omdat die plekken bedoeld zijn voor de zogenaamde longstay arbeidskrachten. Voor 
de huisvesting van shortstay arbeidskrachten ondersteunen we initiatieven die voldoen 
aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen of anderszins kunnen aantonen 
dat zij op een verantwoorde manier arbeidskrachten wil gaan huisvesten. Bij voorkeur 
landen deze initiatieven op kleinschalige wijze binnen de bebouwde kom. Echter, goede 
initiatieven die grootschalige huisvesting bieden op bijvoorbeeld een bedrijventerrein 
kunnen onder voorwaarden op medewerking van D66 rekenen. Venray kan zich als 
een gastvrije gemeente profileren en daarmee populair worden bij de arbeidskrachten 
die we, zeker over een aantal jaren, niet meer kunnen missen.
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Arbeid en ondernemen 
Projecten van innovatieve aard willen we door de gemeente gefaciliteerd zien, mits dit 
kan leiden tot het creëren van nieuwe banen, nieuwe bedrijvigheid of een compleet 
nieuw idee wat (bijna) de markt op kan.
Sinds de oproep van D66 voor een beter vestigingsklimaat zijn er een tweetal 
ambtenaren actief om alles gericht op ondernemers en starters te faciliteren. Er moet 
één duidelijk aanspreekpunt zijn om te voorkomen dat ondernemers op verschillende 
afdelingen binnen de gemeente hun verhaal moeten houden. Een meer prominente 
vermelding hiervan kan daar een verbetering in brengen. 
Nieuwe bedrijven die zich in Venray vestigen en op zoek zijn naar nieuwe werknemers 
moeten tegen aantrekkelijke tarieven hun vestiging in Venray kunnen opstarten. Dit 
onder de voorwaarde dat er een deel van de nieuw aan te nemen medewerkers gericht 
gezocht wordt binnen de gemeente en de buurgemeenten. Indien mogelijk onder 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of langdurig werklozen. D66 vindt dat 
hierover prestatieafspraken gemaakt moeten kunnen worden.
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Participatiewet 
De huidige aanpak in de Participatiewet is sterk gericht op regels en het controleren 
daarvan. De gemeente Wageningen gaat mede op initiatief van D66 Wageningen 
als eerste starten met een onderzoek of ontvangers van bijstand met versoepelde 
regels, meer vertrouwen of juist meer begeleiding een grotere kans hebben op de 
arbeidsmarkt. Ook andere gemeenten hebben zich hiervoor aangemeld. Wij zijn zeer 
benieuwd naar de eerste resultaten en staan in de toekomst open voor deelname aan 
een vergelijkbaar experiment.
Projecten die aansluiten op de participatiewet wil D66 graag ondersteund zien door de 
gemeente. Hiertoe kan het werkgeverssteunpunt met (nog) meer bedrijven in contact 
treden om te kijken of er samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Zodoende kunnen de 
mensen die niet als eerste gevraagd worden voor een baan toch een zinvolle bijdrage 
leveren aan de Venrayse samenleving en kans maken op betaald werk.
Ook onze verenigingen en stichtingen die veelal draaien op vrijwilligers kunnen mensen 
aan zich binden in het kader van de participatiewet. Om te zorgen voor een succesvolle 
samenwerking moet niet ten koste van alles een verplichting worden opgelegd. 
Inwoners met een uitkering die wel kunnen, maar niet willen werken, moeten wat 
ons betreft in een speciaal traject komen waarin werknemersvaardigheden aangeleerd 
worden. Als ook dit niet succesvol is, dan kunnen alleen de landelijke spelregels nog 
worden toegepast.

D66 Venray durft te kiezen voor 
-> gelijke kansen voor iedereen de arbeidsmarkt 
-> goede mogelijkheden voor omscholing 
-> goede huisvesting en ondersteuning voor arbeidsmigranten 
-> het faciliteren van innovatieve projecten 
-> één aanspreekpunt voor ondernemers 
-> aantrekkelijke tarieven voor bedrijven die langdurig werklozen aannemen 
-> het open staan voor experimenten rondom versoepeling van bijstandsregels 
-> het versterken van het werkgeverssteunpunt
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4. Ondernemen en Innoveren
Economie en duurzaamheid zijn voor D66 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij 
zien dit als een welbewuste keuze voor de toekomst. Door ondernemerschap en 
innovatie te stimuleren in met name de voor Venray belangrijke sectoren kunnen 
we samen zorgen voor een toekomstbestendige lokale economie. Zo behouden en 
creëren we de banen van de toekomst en blijft Venray aantrekkelijk om te wonen 
en te werken. 

Stimuleer ondernemerschap en innovatie 
Het MKB en Start-ups zijn de motor van banen en innovatie in Nederland, ook in Venray. 
Daarom moedigen wij ondernemen aan. Dit is belangrijk voor de groei van de lokale 
en regionale economie. D66 vindt dat vanuit de lokale overheid het ondernemerschap 
meer gestimuleerd moet worden. Dit willen wij onder andere doen door te investeren 
in Venray als vestigingsplaats voor innovatieve en duurzame bedrijven. Met hen samen 
kunnen wij zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid, een bruisende leefomgeving, 
bloeiende cultuur, recreatie en natuur in Venray.
Venrayse bedrijven die innovatief en duurzaam aan de slag gaan of zijn moeten extra 
gestimuleerd en ondersteund worden. Dit kan zijn door extra ondersteuning voor 
starters en bij uitbreidingsplannen van bestaande ondernemingen. Starters met een 
gedegen businessplan voor innovatieve en duurzame producten of dienstverleningen, 
zouden bijvoorbeeld tijdelijk ontlast kunnen worden met betrekking tot gemeentelijke 
belastingen.
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Wij vinden dat de lokale overheid een actieve rol moet spelen om bedrijven aan te 
trekken. Dit betekent als grensregio ook dat informatie en ondersteuning in tenminste 
Duits en Engels verkrijgbaar is. Daarnaast is het van belang dat de regeldruk zoveel 
mogelijk wordt verlaagd en moet de gemeente ervoor zorgen dat ondersteunende 
organisaties als het Limburgs Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering of de Kamer van 
Koophandel bij ondernemers goed in beeld komen. 

Visie op ondernemen
Het moet makkelijk zijn voor binnen- dan wel buitenlandse bedrijven zich in Venray 
te vestigen. Daarvoor is de ontwikkeling van een duidelijke visie op ondernemen in 
Venray nodig. D66 vindt dat een dergelijke visie, met daaraan gekoppeld een concept 
ter realisering, samen met Venrayse ondernemingen de komende periode moet 
worden uitgewerkt. De economie leeft op en daarvan moet Venray zien te profiteren. 
Een visie moet bedrijven gaan aantrekken en dus werkgelegenheid naar Venray halen. 
Focussen op een aantal terreinen kan daarbij helpen. Terreinen waarop Venray zich 
kan onderscheiden zoals de geestelijke gezondheidzorg, de logistiek, agribusiness, 
maar ook de vrijetijdseconomie en de creatieve- en maakindustrie. 
De visie moet ook een antwoord geven op de manier waarop wij als gemeente omgaan 
met de economie van de toekomst. Bijvoorbeeld met de gevolgen van 3D printing op 
de logistieke sector en de gevolgen van de robotisering op de zorgsector. Maar ook 
over de manier waarop we in de toekomst om willen gaan met trends als de zelfrijdende 
auto, alternatieve financieringsvormen en de energietransitie. Daarnaast is het belangrijk 
dat we snel een antwoord formuleren hoe we de 30 hectare ontwikkelruimte voor 
bedrijven in willen gaan vullen, maar is het misschien nog belangrijker om te bepalen 
hoe we onze bestaande bedrijventerreinen bij de tijd gaan houden.

Detailhandel
Vier jaar geleden zaten we nog midden in een economische crisis. Ook het centrum 
van Venray ontkwam daar niet aan. De winkelleegstand nam zienderogen toe. 
Echter, niet alleen de crisis maar ook trends op het gebied van internetverkopen 
en schaalvergroting lagen hieraan ten grondslag. Dit zijn trends die nog steeds 
doorwerken. Toch werd er vier jaar geleden nog gesproken over uitbreidingsplannen. 
Dat zou een door ons gewenst compact winkelcentrum in gevaar brengen. Er was 
dringend een andere mindset nodig. Van kwantiteit naar kwaliteit. En dat is gelukt. Na 
een zorgvuldig proces met veel betrokkenen als bezoekers, bewoners, ondernemers 
en pandeigenaren is er nieuwe centrumvisie opgesteld met als kernwoorden compact, 
compleet en comfortabel. Dat betekent dat detailhandel wordt geconcentreerd in 
het kernwinkelgebied, er meer ruimte komt voor cultuur, horeca en evenementen en 
aanloopstraten nieuwe bestemmingen krijgen als wonen, zorg of dienstverlening. Om 
dit uiteindelijk te kunnen realiseren hebben we een lange adem nodig. De afgelopen 
jaren hebben we het centrum vooruitgeholpen. 
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De leegstand is afgenomen, we hebben het parkeerbeleid gastvriendelijker gemaakt 
en er worden meer evenementen georganiseerd. Echter, als we ook in de toekomst 
van ons centrum willen blijven genieten dan kunnen we ons niet veroorloven om niets 
te doen. Dan moeten we blijvend in ons centrum investeren en moeten we in blijven 
spelen op de trends van de toekomst. 

Zoals kleinschalige detailhandel in het centrum geconcentreerd zou moeten zijn, 
zo zou grootschalige detailhandel op De Brier geconcentreerd moeten worden. Er 
liggen hier veel kansen binnen de branche ‘wonen’, maar ook een zaak in rijwielen, 
ondergeschikte horeca of een (fastfood)restaurant zouden De Brier kunnen versterken. 
Daarnaast zou de openbare ruimte wel een opwaardering kunnen krijgen. Net als voor 
het centrum moet er een door de gemeente gefaciliteerd aanjaagteam voor De Brier 
worden ingesteld om ook echt stappen te kunnen zetten. De focus moet hierbij liggen 
op bovenstaande aandachtspunten. Over de komst van een supermarkt hebben wij 
een helder standpunt. D66 vindt dat bij een eventuele ontwikkeling op het gebied 
van supermarkten, zoals die van de Aldi, prioriteit gegeven moet worden aan een 
supermarktvoorziening in de noordwesthoek van Venray. Net zoals in Landweert, 
Brukske en Veltum zou zo’n ontwikkeling gepaard kunnen gaan met een nieuwe 
maatschappelijke voorziening zoals een buurthuis ter vervanging van De Hoender.
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Duurzame veehouderij 
Tot voor kort had de gemeente Venray geen visie op het gebied van de veehouderij. 
En dat terwijl deze in onze gemeente goed vertegenwoordigd en internationaal 
toonaangevend is. Maar ook de maatschappelijke weerstand voor de schadelijke 
effecten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat is de reden dat D66 in de afgelopen 
raadsperiode het initiatief heeft genomen om een brede maatschappelijke dialoog 
inzake de veehouderij te organiseren waarbij burgers, ondernemers, deskundigen, 
ambtenaren, college- raads- en commissieleden bij betrokken zijn geworden. Dit was 
de aanzet om te komen tot de ‘Visie Veehouderij Venray 2018’ waarbij dezelfde mensen 
en groeperingen de mogelijkheid hebben gekregen een bijdrage aan te leveren. Het 
resultaat zijn realistische en haalbare doelstellingen om de veehouderij schoner te 
maken en meer in harmonie met haar omgeving te brengen. Daarmee kan deze visie 
met recht een kantelpunt worden genoemd. 
Het wordt hoog tijd dat de uitstoot van schadelijke stoffen door de veehouderij wordt 
teruggedrongen, de geuroverlast afneemt, de mestfraude hard wordt aangepakt, het 
dierenwelzijn hoger in het vaandel komt te staan, het normaal wordt dat omwonenden bij 
ontwikkelingen worden betrokken en dat er op dit alles nadrukkelijk wordt gehandhaafd. 
Dit kan niet zonder de medewerking van een toekomstgerichte agrarische sector. De 
gemeente zal moeten stimuleren dat de sector voorop blijft lopen op het gebied van 
innovatie en duurzaamheid. Met andere woorden, koplopers moeten worden beloond. 
Van voedselveiligheid tot hernieuwbare energie en van nieuwe eiwitbronnen tot de 
landschappelijke inpassing, de veehouderij moet met zijn tijd mee vooruit. Daarom is 
het van groot belang dat de visie op de veehouderij zo snel mogelijk wordt omgezet 
in een pakket aan maatregelen om de geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk 
te realiseren. 

D66 Venray durft te kiezen voor
-> MKB en Start-ups
-> extra ondersteuning voor innovatieve en duurzame bedrijven
-> het ontwikkelen van een visie op ondernemen
-> een actieve rol voor de gemeente bij het aantrekken van bedrijven
-> de economie van de toekomst
-> een compact centrum
-> het versterken van De Brier
-> een supermarkt in de noordwesthoek van Venray
-> een schone veehouderij in harmonie met haar omgeving
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5. Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Venrayse samenleving. Een gemeente met 
een rijke culturele sector is aantrekkelijker als vestigingsplaats, het bevordert de 
creativiteit van eigen inwoners en draagt bij aan de sociale cohesie. Wij vinden een 
sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een open, zich 
ontwikkelende en verbonden samenleving. 

Cultureel erfgoed
Materieel en immaterieel cultureel erfgoed vormt een brug tussen ons heden en verleden. 
Daar horen gebouwen bij, maar zeker ook het Venrayse dialect en tradities zoals de 
vastelaovend en de kermis. Dat moeten we koesteren. Zo ook onze gemeentelijke en 
rijksmonumenten. We vinden het belangrijk dat deze tot in lengte van jaren behouden 
blijven. Daarvoor is goed onderhoud noodzakelijk. Hiervoor konden eigenaren tot 
voor kort gemeentelijke subsidie aanvragen. Echter, door een bezuinigingsronde is 
het budget dat hiervoor was bestemd sinds een aantal jaren niet meer aangevuld. 
D66 pleit ervoor om dit budget opnieuw aan te vullen. Enerzijds om te voorkomen 
dat waardevolle gebouwen in verval raken. Anderzijds om eigenaren van potentiele 
monumenten een reden te geven deze te laten registreren als gemeentelijk monument. 
Daarnaast is het belangrijk dat het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in de 
toekomst beter in stelling wordt gebracht door duidelijker te formuleren hoe om te gaan 
met karakteristieke en cultuurhistorische bouwlinten en stads- en dorpsgezichten.
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Cultuur voor en door jongeren 
D66 vindt het belangrijk dat jongeren in Venray kennismaken met diverse disciplines 
van de kunst. Wij zien hierin een rol voor Cultura Venray weggelegd. De gemeente kan 
hierbij helpen door kunst op een laagdrempelige manier aan te bieden, bijvoorbeeld 
door gratis proeflessen of korting op entree tot culturele activiteiten voor jongeren. 
Jongeren kunnen met deze kennismaking op zak zelf hun interesses ontwikkelen 
in de kunstdiscipline die hen het meest aanspreekt. Kunst en cultuur zou moeten 
worden aangeboden aan jongeren in een vorm die hen aanspreekt en past bij hun 
belevingswereld. Jongeren kunnen hierin zelf een grote rol spelen, bijvoorbeeld door 
advies te geven aan bestaande organisaties of door zelf nieuwe initiatieven aan te jagen. 
Wij zijn er trots op dat er jongeren als Dylan Haegens, of de jongens van Social Events 
met het organiseren feesten hiervoor als voorbeeld kunnen dienen. Ook jongeren die 
hun weg niet makkelijk vinden moeten goed worden gefaciliteerd om initiatieven te 
kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld door hen te helpen bij het aanvragen van subsidies en 
vergunningen. Daarnaast is het belangrijk dat The B als ontmoetingsplaats, proeftuin en 
repetitieruimte wordt versterkt. Door hier te investeren in professionele ondersteuning 
worden jongeren in staat gesteld om zich te focussen op het maken van muziek, en 
het organiseren en vieren van feesten. Belangrijker nog, ze kunnen zich focussen op 
jong zijn. 

Cultureel ondernemerschap 
Het stimuleren van ondernemerschap bij culturele instellingen hoort bij deze tijd. De 
gemeente zou een grotere rol moeten spelen bij het stimuleren van ondernemend 
denken bij culturele instellingen en kunstenaars in Venray. Ook inwoners zouden de 
kans moeten krijgen om daar hun steentje aan bij te dragen. Naar het voorbeeld 
van andere gemeentes, zoals gemeente Nijmegen, Tilburg en Eindhoven, zou een 
cultuurfonds opgezet kunnen worden met een combinatie van gemeentelijke middelen 
en crowdfunding. Daaruit zouden ook initiatieven gefinancierd kunnen worden die 
crossover zijn tussen cultuur en andere sectoren als zorg of onderwijs. Innovatieve 
projecten die nu geen financiële middelen kunnen vinden omdat ze crossectoral 
opgezet zijn. Ook het bedrijfsleven van Venray zou hierbij betrokken kunnen worden. 

Culturele instellingen
In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in het culturele landschap 
van Venray. Het Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) is nu definitief gestopt. Wel hebben 
we een nieuwe speler in het veld, Cultura Venray. Deze verbindt als spin in het web 
verschillende partijen met elkaar en jaagt innovatieve samenwerkingen aan. Cultura 
Venray moet zorgen voor het behouden en uitbreiden van het kunst- en cultuurnetwerk 
in Venray en omstreken. Een goed kunst- en cultuurnetwerk staat aan de basis van 
een gezonde culturele infrastructuur. Ook zorgen zij voor de voortzetting van educatie 
bij HaFa (Harmonie & Fanfare) en cultuureducatie op de Venrayse basisscholen.
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Echter, de diversiteit van het aanbod in lessen is in de toekomst onzeker. Het is 
onduidelijk of alle docenten van het KCJ in de vrije sector hun draai zullen vinden. De 
kennis en kunde van deze docenten wil D66 graag in Venray behouden. Ook is een 
goede bezetting van het Jerusalem-gebouw onzeker. Wij vinden dat het gebouw ook 
in de toekomst beschikbaar moet blijven voor kunst en cultuur. 

De nieuwe bibliotheekwet (Wsob) biedt een kader voor de gemeente en de bibliotheek 
om afspraken te maken over de rol van de bibliotheek in de lokale omgeving. De 
moderne bibliotheek moet actief bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijk 
vraagstukken, (digitale) basisvaardigheden en taalvaardigheid van inwoners en de 
sociale cohesie op lokaal niveau. Daarbij moet worden samengewerkt met stakeholders 
en partners, onder meer in het onderwijs. De bibliotheek heeft hierbij een eigen 
verantwoordelijkheid, maar de gemeente heeft de wettelijke plicht de maatschappelijke 
functie van de bibliotheek te (her)definiëren en in de hiervoor noodzakelijke 
randvoorwaarden te voorzien. D66 vindt dat de bibliotheek BiblioNu zich moet kunnen 
ontwikkelen tot een moderne bibliotheek. Dat wil zeggen, een vraaggerichte sociaal-
maatschappelijke organisatie aansluitend op lokale vragen, interesses, noodzaak en 
behoeften. Te denken valt aan een lokaal kenniscentrum met een educatieve functie, 
waar burgers, behalve voor informatie in verschillende vormen, ook terecht kunnen 
voor ondersteuning bij bijvoorbeeld laaggeletterdheid of digitale vaardigheden.
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Het Odapark biedt een podium aan hedendaagse kunstenaars. Het is de enige Venrayse 
cultuurinstelling die een cultuurplanstatus heeft van de provincie Limburg en ontvangt 
daarvoor jaarlijks subsidie. De provinciale subsidie is gekoppeld aan de gemeentelijke 
bijdrage. Wij hopen dat Odapark ook in de toekomst deze status en regionale functie 
behoudt. Daarom vinden we het belangrijk dat we het Odapark stabiel en substantieel 
blijven subsidiëren. Dat geldt ook voor de andere grote cultuurinstellingen zoals de 
schouwburg en het Venray Museum. Hierbij is de afgelopen jaren veel veranderd. 
De schouwburg is verbouwd en uitgebreid met een nieuwe zaal waardoor parallelle 
programmering mogelijk is, en de schouwburg heeft een huiskamerfunctie gekregen 
die in de komende jaren verder uitgebouwd zal worden. Het Venrays Museum is samen 
met onder andere het Historisch Platform en VVV Venray verhuisd naar een mooie 
nieuwe locatie in het stadspark. Zo is cultuur, historie en toerisme op een bijzondere 
manier met elkaar verbonden.

D66 vindt het belangrijk dat het culturele aanbod een afspiegeling is van alle Venraynaren. 
De vijf genoemde instellingen spelen daarin een belangrijke rol. De programmering zou 
herkenbaar en aantrekkelijk moeten zijn voor alle inwoners. Door het instellen van 
bijvoorbeeld een breed samengestelde testpanel waardoor de programmering getoetst 
kan worden, kunnen inwoners zich meer betrokken voelen bij de programmering. 

D66 Venray durft te kiezen voor 
-> het herinvoeren van subsidie voor monumenten 
-> betere bescherming van cultuurhistorische stads- en dorpsgezichten
-> ondersteuning van jongeren bij het ontplooien van initiatieven 
-> investeren in professionele ondersteuning in The B
-> stimuleren van cultureel ondernemerschap 
-> een divers kunst- en cultuuraanbod 
-> een vraaggerichte sociaal-maatschappelijke bibliotheek 
-> stabiele en substantiële subsidiëring van belangrijke culture instellingen 
-> herkenbare en aantrekkelijke programmering voor alle inwoners
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6. Duurzaamheid en Milieu
D66 wil Venray gezonder, groener en duurzamer maken. Duurzaamheid is voor 
D66 daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud 
van groen. Duurzaam is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. D66 wil 
dat Venray zo snel mogelijk energieneutraal wordt. Daarvoor hebben we iedereen 
nodig: inwoners, overheid en ondernemers. 

Energieneutrale dorpen en wijken
Venray moet zo snel mogelijk energieneutraal worden. Door klimaatverandering worden 
warmterecords aan de lopende band gebroken en worden regenbuien extremer. Om 
de transitie naar een energieneutrale toekomst in één keer goed te doen, zullen we 
per dorp en wijk moeten onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn om 
zo snel mogelijk het energieverbruik terug te brengen. We gaan naar een toekomst 
zonder gebruik van aardgas, maar willen daarbij wel dat de alternatieven betaalbaar en 
duurzaam zijn. In samenspraak met bewoners en belanghebbenden moet voor ieder 
dorp en iedere wijk in de komende raadsperiode door de gemeente een concreet plan 
worden opgesteld hoe het dorp of de wijk zo snel en efficiënt mogelijk energieneutraal 
kan worden gemaakt zonder daarbij een vorm van opwekking bij voorbaat uit te 
sluiten. Op basis van deze energieneutrale dorps- en wijkplannen wordt met de 
woningcorporatie concrete afspraken gemaakt over de verduurzaming. 
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In 2020 moeten de corporatiewoningen in Venray gemiddeld energielabel B hebben en 
in 2030 moeten deze woningen voldoen aan de ‘bijna energieneutraal-norm’ (BENG). 
D66 wil dat er vanaf 1 januari 2020 alleen nog nieuwe woningen worden gebouwd die 
minimaal ‘bijna energieneutraal’ zijn. De gemeente stuurt hier bij het verlenen van de 
vergunning op aan. Nieuwe woningen worden dan ook niet meer op het aardgasnet 
aangesloten. Er moeten dus slimme oplossing komen om er in de winter toch warmpjes 
bij te kunnen zitten. Te denken valt hierbij aan het gebruik van restwarmte vanuit het 
bedrijfsleven of warmtepompen. 
Daarnaast willen wij dat de gemeente ook particuliere woningeigenaren en ondernemers 
stimuleert in het verduurzamen van hun gebouwen door voorlichting, advies op maat 
en financiële ondersteuning vanuit een revolverend duurzaamheidsfonds. Ook moet 
de gemeente gaan inventariseren hoe zo snel mogelijk op de vele vierkante kilometers 
plat dak van bedrijfsgebouwen collectief zonnepanelen geplaatst en geëxploiteerd 
kunnen worden. Bij voorkeur samen met geïnteresseerde bewonersinitiatieven en 
duurzaamheids-coöperaties. Niet alleen bij bedrijfsgebouwen liggen er kansen; ook 
bij basisscholen en gemeenschapshuizen. De gemeente moet de (school)besturen 
stimuleren om gebruik te maken van de hiervoor beschikbare provinciale subsidie. 
Mocht deze subsidie niet voldoende zijn, dan kan de gemeente ook hier revolverend 
in investeren. Na een aantal jaren kunnen de (school)besturen de besparing op de 
energierekening inzetten voor onderwijsdoeleinden en verbetert de exploitatie van 
gemeenschapshuizen.

Schone lucht
De veehouderij evenals het auto- en vrachtverkeer, met name langs de drukke 
doorgaande wegen, bepalen in grote mate de luchtkwaliteit in Venray. Om de 
luchtkwaliteit in Venray daadwerkelijk goed te kunnen bepalen wil D66 dat de 
aankomende periode ingezet wordt op méér en uiteenlopende luchtkwaliteitsmetingen 
om meer inzicht te verkrijgen in de luchtkwaliteit in het belang van de volksgezondheid. 
Luchtvervuiling kan enerzijds verminderd worden door het gebruik van schonere 
technieken of alternatieve vervoermiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer of 
lopen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Anderzijds liggen er kansen om het gebruik van 
vervoermiddelen die door schonere energievormen worden aangedreven te stimuleren. 
D66 wenst dat er door de hele gemeente een dekkend netwerk van openbaar 
toegankelijke laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s komt. Bij aanleg 
en herinrichting van parkeerhavens wordt voortaan vooraf geïnventariseerd hoeveel 
parkeerplekken voorzien moeten worden van een laadpaal. In de Gouden Leeuw 
parkeergarage moet aan het einde van de komende raadsperiode minimaal een kwart 
van de parkeerplekken zijn voorzien van elektrische laadpalen. Daarnaast willen we 
het delen van auto’s aanmoedigen door op meer plekken ruimte voor deelauto’s te 
creëren.
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Gemeentelijk bosbezit en landschappelijke inrichting
In de achter ons liggende jaren is een start gemaakt met de omvorming van het 
gemeentelijk bosbezit. Waar voorheen sprake was van min of meer een monocultuur met 
als enige doel de houtoogst, ontstaat meer en meer gevarieerde bossen, waar loof- en 
naaldhout elkaar afwisselen en aanvullen. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarde 
van het bosbezit, maar draagt ook bij aan de vergroting van de belevingswaarde voor 
de (stille) recreatie. Flora en fauna krijgen een steeds grotere differentiatie, hetgeen 
door een daarbij passend beheer van overige landschapselementen en bermen nog 
versterkt zal worden. D66 stelt voor om inrichting en beheer van de bossen en overige 
elementen in het landschap nog verder af te stemmen op een verdere ontwikkeling van 
een gevarieerde flora en fauna in de landelijke omgeving. Daarbij gaat in het bijzonder 
de aandacht uit naar een goed milieu voor de wilde bij, een insect dat erg belangrijk is 
voor het in stand houden van ons leefmilieu.
Met betrekking tot de ontsluiting van de grote boscomplexen vindt D66 het belangrijk 
dat de in deze bosgebieden voorkomende wegen, voor zo ver zij niet noodzakelijk 
openbaar blijven voor de bereikbaarheid van aangrenzende percelen, aan de 
openbaarheid onttrokken worden. Hiermee zal bereikt worden dat grotere eenheden 
binnen deze complexen voor de aanwezige dieren rustgebied zullen zijn. Uiteraard 
blijven de bossen voor de stille recreatie beschikbaar en toegankelijk.
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Gemeente als voorbeeld
Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de energietransitie 
plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt. Dit kan door zelf het goede 
voorbeeld te geven en door de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering 
te versnellen. D66 stelt de volgende concrete maatregelen voor om dit handen en 
voeten te geven. Ten eerste willen wij dat de gemeente een duurzaam inkoopbeleid 
voert. Ten tweede moet de gemeente onderzoek doen naar de haalbaarheid om een 
OZB-korting naar energieprestatie van woningen te introduceren. Ten derde moet de 
gemeente voortvarend verder gaan met het energiezuinig maken en verduurzamen 
van het gemeentelijke en maatschappelijk vastgoed zodat de komende raadsperiode 
zoveel mogelijk panden op energielabel A komen. Ten vierde moeten scholen en 
sportverenigingen meer worden gestimuleerd om actief bezig te zijn met duurzaamheid. 
Bij vervanging en onderhoud van sportaccommodaties kan de gemeente ook financieel 
bijdragen aan zo duurzaam mogelijke gebouwen. Ten vijfde wordt alle straatverlichting 
wat ons betreft in de komende raadsperiode vervangen door duurzame ledverlichting. 
Straten worden daarbij zoveel mogelijk energiezuinig en slim verlicht om lichtvervuiling ’s 
nachts tegen te gaan, bijvoorbeeld doormiddel van bewegingssensoren. Ten slotte zijn 
bedrijven vanuit de Wet Milieubeheer verplicht alle energiebesparende maatregelen te 
nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) 
Limburg-Noord moet hierop gaan handhaven. 

D66 Venray durft te kiezen voor
-> het opstellen van energieneutrale dorps- en wijkplannen
-> een revolverend duurzaamheidsfonds 
-> een inventarisatie voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen 
-> investeren in zonnepanelen op basisscholen 
-> meer luchtkwaliteitsmetingen 
-> meer openbare laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s
-> het stimuleren van het gebruik van deelauto’s 
-> gevarieerde flora en fauna 
-> onderzoek naar OZB-korting naar energieprestatie 
-> vervanging van alle straatverlichting voor duurzame ledverlichting 
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7. Ruimte en Wonen
Op het gebied van ruimtelijke ordening staan we zowel op de korte als de op de 
lange termijn voor een groot aantal uitdagingen. Op de korte termijn zijn er nog 
mogelijkheden tot groei, maar met de bevolkingskrimp op de lange termijn in het 
vooruitzicht moeten we goed nadenken waar we welke ontwikkelingen willen 
toestaan.

St. Anna
Jaar in jaar uit hebben we als inwoners van Venray met lede ogen moeten aanzien hoe 
St. Anna met de dag verloederde. Als D66 hebben we het voortouw genomen om hier 
verandering in te brengen. Door het schrappen van het globaal stedenbouwkundig plan 
en het vaststellen van het ambitiedocument hebben we de afgelopen raadsperiode 
ruimte gecreëerd voor ontwikkelingen. Dit maakte de weg vrij voor de Renschdael 
Groep om het park aan te kopen en direct voortvarend aan de slag te gaan met 
de voorbereidingen voor de herontwikkeling. De Renschdael Groep staat bekend om 
het respect dat zij tonen voor de historie en omgeving bij de ontwikkeling van grote 
projecten, en de kwaliteit die zij hierbij leveren. Dit bleek ook uit de stedenbouwkundige- 
en landschapsvisie voor St. Anna. Met veel zorg en aandacht voor kernwaarden als 
de historie en de landschappelijke diversiteit. D66 onderschrijft deze visie en heeft 
vertrouwen in de Renschdael Groep dat zij met dezelfde zorg en aandacht hun plannen 
zullen uitvoeren. D66 zal de Renschdael Groep alle medewerking verlenen die zij nodig 
hebben om hun plannen uit te voeren. 
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Maximale toegankelijkheid is daarbij voor ons een harde voorwaarde zodat St. Anna 
meer dan ooit onderdeel van de Venrayse gemeenschap wordt. Wij zijn dan zelfs 
bereid om gemeentelijke investeringen te doen in bijvoorbeeld de noodzakelijke 
nutsvoorzieningen. Na jaren van verval hebben we eindelijk de kans om St. Anna 
nieuw leven in te blazen. Nu doorpakken!

Wonen
Volgens de prognoses zal de bevolking van de gemeente Venray tot ongeveer 2032 
blijven groeien. Daarna zal de bevolkingskrimp ook Venray een bezoekje komen brengen. 
Echter, door de verandering van de huishoudenssamenstelling zal de behoefte aan 
woningen ook na 2032 blijven groeien. Bij het realiseren van nieuwbouwwoningen is het 
van belang dat de juiste woning op de juiste plek komt. Er moet met andere woorden 
duurzaam behoefte zijn aan deze woning. Daarnaast moeten we ons na decennia van 
het zoeken naar uitbreidingslocaties, zoals de Brabander, nu meer gaan richten op 
inbreidingslocaties zoals St. Anna of het voormalige UWV en naastgelegen parkeerplaats. 
In samenwerking met Wonen Limburg en andere vastgoedpartijen moet er een goede 
balans worden gevonden in de woonbehoeftes van verschillende doelgroepen. Zo 
moet er ruimte worden geboden aan goede huisvesting van arbeidsmigranten, moet 
er meer aanbod komen voor jongeren en woonurgenten zoals in het Schuttersveld, 
moeten er meer goedkope en betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd, moeten 
er voldoende starterswoningen zijn en moet ruimte worden geboden aan innovatieve 
woonconcepten zoals Heijmans One woningen of Tiny Houses. Echter, de grootste 
uitdaging voor de komende jaren is de transformatie van de bestaande woningvoorraad 
naar levensloopbestendige woningen. Doordat er in verhouding steeds meer ouderen 
bij zullen komen, we met zijn allen steeds ouder worden en steeds langer thuis blijven 
wonen zou relatief gezien het aantal levensloopbestendige woningen meer moeten 
groeien. Aangezien dit niet vanzelf gaat moeten we hier samen met particulieren en 
corporaties de schouders onder gaan zetten. 

Bereikbaarheid
Op het gebied van mobiliteit staan er in Venray twee megaprojecten op de rol. De 
aanpak van de Via Venray en Maaslijn. Beide projecten zijn broodnodig om de huidige 
en toekomstige verkeersintensiteiten goed op te kunnen vangen. De Via Venray omvat 
een aantal deelprojecten. Een daarvan is de eventuele sloop van het viaduct over de 
Leunseweg en de aanleg van een rotonde. Wat D66 betreft mag niet de uitstraling 
maar moeten de verkeersafwikkeling en –veiligheid leidend zijn in de keuze voor het 
al dan niet behouden van het viaduct dan wel de aanleg van een rotonde. Verder is 
in dit verband een goede verbinding noodzakelijk tussen de Stationsweg en de Henri 
Dunantstraat, waardoor het sluipverkeer in Anthoniusveld en Oostrum afneemt.
De Maaslijn zal waarschijnlijk in 2021 gedeeltelijk worden verdubbeld en volledig 
worden geëlektrificeerd.
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Hierdoor kunnen versnellingsmaatregelen worden genomen en kunnen vertragingen 
sneller worden opgelost. Bovendien komt hierdoor zicht op een intercity tussen 
Maastricht en Nijmegen. Venray zou daartussen een van de stopplaatsen moeten 
worden. Hoe dan ook is station Venray een belangrijk knooppunt. Echter, de uitstraling 
en de capaciteit van bijvoorbeeld parkeerplaatsen blijven achter bij de behoefte die 
hiervoor is. Daarom moet het station en zijn omgeving worden opgewaardeerd. Na 
lang gesteggel over wie wat zou moeten betalen, lijkt er nu een doorbraak te zijn. D66 
zal erop toezien dat deze opwaardering zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.  
Fietsen is en blijft een van de belangrijkste manieren om onszelf te verplaatsen. Door 
de komst van de e-bike heeft de fiets alleen maar meer aan populariteit gewonnen. 
Daarom moeten we blijven investeren in veilige fietsroutes van en naar dorpen en 
vanuit de wijken naar het centrum en de scholen. De aanleg van de ‘derde singel’, 
een fietspad die alle wijken buiten de singels met elkaar verbindt, zou daarbij kunnen 
helpen.

Parkeren
De afgelopen raadsperiode is er veel te doen geweest rondom het parkeerbeleid. Na 
een lange maatschappelijke en politieke discussie werd met draagvlak onder betrokken 
belangenorganisaties het huidige parkeerbeleid ingevoerd. Betaald parkeren voor een 
laag bedrag achter de slagbomen op een A-locatie, een blauwe zone in de binnenring 
en gratis parkeren daarbuiten. Over het algemeen zijn bezoekers, bewoners en 
winkeliers tevreden over dit nieuwe beleid.
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Echter, dit neemt niet weg dat er knelpunten blijven bestaan in enkele gebieden of straten. 
Van belang hierbij is dat er zoveel mogelijk met betrokkenen naar maatwerkoplossingen 
wordt gezocht. De regio Venray/Venlo is al jaren dé logistieke hotspot van Nederland. 
Hierdoor krijgt de regio te maken met veel vrachtverkeer. Toch bestaat er nog steeds 
behoefte aan goede parkeervoorzieningen waar vrachtwagenchauffeurs de nacht 
door kunnen brengen. Het gebeurt nog altijd dat een chauffeur langs de weg op een 
industrieterrein of half op de snelweg de nacht door brengt. Los van de onaangename 
situatie voor de chauffeur, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen. De 
gemeente zou samen met de regio, Rijkswaterstaat en betrokken bedrijven werk 
moeten maken van een oplossing voor dit probleem. 

Openbare ruimte
De inwoners van de gemeente Venray moeten de mogelijkheid krijgen om hun 
wensen met betrekking tot inrichting en beheer van de openbare ruimte in de praktijk 
vertaald te zien. Dat kan naar onze mening door de bewoners van dorpen, wijken of 
woonclusters te betrekken bij besluitvorming over inrichting en onderhoud. Initiatieven 
vanuit bewonersgroepen dienen door de gemeente ondersteund te worden, en waar 
mogelijk gefaciliteerd. Het spreekt voor zich dat inrichting en onderhoud gebaseerd 
blijven op wettelijke regels en geleid worden door technische mogelijkheden. Naast het 
betrekken van de bewoners bij besluitvorming vindt D66 het belangrijk dat bewoners/
initiatiefnemers waar mogelijk en naar capaciteit een bijdrage leveren aan de realisatie 
van de gewenste inrichting en het gewenste onderhoud als dit afwijkt van de gangbare 
werkwijze. Daarnaast vindt D66 het belangrijk om bij herinrichting waar mogelijk 
aandacht te geven aan een meer natuurlijke inrichting ten gunste van de ontwikkeling 
van een gevarieerde flora en fauna in de woonomgeving.

D66 Venray durft te kiezen voor
-> een modern en toegankelijk St. Anna
-> goede huisvesting voor arbeidsmigranten, jongeren en woonurgenten
-> innovatieve woonconcepten 
-> meer levensloopbestendige woningen 
-> een nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en Henri Dunantstraat 
-> een opwaardering van de stationsomgeving 
-> de ontwikkeling van een ‘derde singel’ voor fietsers
-> de aanpak van knelpunten in het nieuwe parkeerbeleid
-> extra veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens 
-> het betrekken van bewoners bij inrichting en beheer van de openbare ruimte

32



8. Orde en Veiligheid
Niet alleen de politie waakt over onze veiligheid, ook gemeenten hebben op dit 
vlak een belangrijke rol. Van preventie tot effectieve repressie. D66 wil inzetten op 
die keuzes die effectief zijn in het bestrijden van grote problemen, zoals personen 
die grote overlast bezorgen en jeugdoverlast, maar ook huiselijk geweld. Dit alles 
zonder de privacy van onze inwoners en organisaties onnodig te beperken. 

Veiligheid
Een repressieve aanpak is het laatste stadium daar waar de veiligheid in het geding 
is. Tijdige signalering van situaties die tot ontsporing kunnen leiden kan alleen 
succesvol zijn als er wordt samengewerkt. Samenwerking tussen scholen, politie, 
BOA’s etc. kan bepaalde zaken in een vroegtijdig stadium herkennen. Vervolgens 
kan er op laagdrempelige wijze contact worden gezocht en ondersteuning worden 
aangeboden. Echter, ook veiligheid die boven de gemeentegrens uitgaat dient te zijn 
geborgd. De Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar Venray onderdeel van uitmaakt, 
is verantwoordelijk voor de brandweer, ambulance, de aanrijtijden en coördinatie bij 
grote rampen. De Veiligheidsregio is alleen in staat tot een goede en verantwoorde 
dienstverlening als ook de financiën van de Veiligheidsregio op orde zijn. Dat is nu niet 
het geval. D66 maakt zich er sterk voor dat de Veiligheidsregio structureel financieel 
gezond wordt zodat de veiligheid in de toekomst blijvend gegarandeerd kan worden. 
Dossiers zoals deze, waarin het vaak om grote financiële bedragen of grote belangen 
gaat en niet of nauwelijks in de publieke of politieke belangstelling staan blijven wij 
kritisch volgen en durven we ter sprake te brengen als dat nodig is. 
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Preventie
Overlast door jeugd en jeugdcriminaliteit is een probleem dat aandacht blijft vragen. 
De politie pakt dit al gericht aan. HALT dient een centrale rol bij de preventieve en 
repressieve aanpak te blijven houden. Goede samenwerking zal uiteindelijk leiden tot 
het verminderen van criminaliteit. Een geïntegreerde aanpak is daarvoor noodzakelijk. 
Schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, aanpak van drugsgebruik op jonge leeftijd 
zijn speerpunten. De gemeente heeft hier een regiefunctie. Inzetten op preventief beleid 
om jongeren niet te laten afglijden en geïntegreerde aanpak van jongeren die reeds 
met politie en justitie in aanraking zijn geweest is een prioriteit. Dit is belangrijk omdat 
jongeren die reeds met politie en justitie in aanraking zijn geweest een veel grotere 
kans hebben verder af te glijden in het criminele circuit. Een preventieve aanpak dient 
ook plaats te vinden om te voorkomen dat de jongeren niet meer aan te spreken zijn. 

Huiselijk geweld
Thuis is een veilige plaats. Geweld binnenshuis heeft een zeer grote impact op 
betrokkenen. Repressie is uiteindelijk niet de oplossing; men moet weer met elkaar 
verder. De Wet Tijdelijk Huisverbod geeft de burgemeester vergaande bevoegdheden 
om direct in een onveilige situatie in te grijpen. D66 acht dit het laatste redmiddel. D66 
vindt dat er strak dient te worden ingezet via ‘Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg’. 
Onlangs heeft Veilig Thuis via een interne audit de kwaliteit met een voldoende 
beoordeeld. D66 zal de ontwikkelingen van Veilig Thuis nauwlettend blijven volgen 
zodat de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestelde kwaliteitseisen ook 
worden nagekomen. 

Privacy 
Veiligheid op ICT-gebied staat en valt met bewustwording van de gebruiker. De 
gemeente dient de ICT-systemen evenredig aan de mate van mogelijke inbreuk op 
privacy te beschermen. Privacygevoelige informatie dient het meest optimaal te 
worden beschermd. D66 acht bescherming van deze privacygevoelige informatie zeer 
belangrijk. Dat betekent ook dat ambtenaren zich ervan bewust dienen te zijn dat zij 
zeer omzichtig om moeten gaan met gegevensdragers van persoonsgegevens. D66 
wil ook dat er slim gebruik wordt gemaakt van de hoeveelheid digitale gegevens: 
big data. Zo kunnen big data bijvoorbeeld worden gebruikt om de verkeersveiligheid 
te vergroten. Of het vergroten van de veiligheid door plekken waar veelvuldig wordt 
gedeald in kaart te brengen. D66 staat voor een beleidsmatige aanpak van het 
gebruik van big data. De insteek dient positief te zijn met serieuze aandacht voor de 
bescherming van de privacy.  

Drugsbeleid 
Drugsoverlast blijft in de gemeente Venray een probleem. Het betreft dan onder andere 
overlast rondom de coffeeshops. 
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D66 is voor een nieuw softdrugsbeleid zodat de aan de coffeeshops geleverde softdrugs 
niet meer uit het criminele circuit komen en er een zekere kwaliteitswaarborg van de 
te verkopen softdrugs is. Wij zijn er voorstander van dat de gemeente Venray actief 
deel gaat nemen aan de experimentele fase van dit gewijzigde beleid. Hiervoor heeft 
D66 de afgelopen periode een motie in de gemeenteraad ingediend. Naar aanleiding 
daarvan heeft de burgemeester aangegeven dat men er serieus mee aan de slag gaat. 
Gereguleerde handel in softdrugs zal de daarmee nu samenhangende criminaliteit 
verminderen. De handel in softdrugs levert overlast op: auto’s die voor parkeeroverlast 
zorgen, en gevoel van onveiligheid voor de omgeving. D66 vindt dat moet worden 
onderzocht hoe de in het centrum gevestigde coffeeshops naar elders kunnen worden 
verplaatst om zo de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in en om het centrum te 
vergroten. Te denken valt bijvoorbeeld aan verplaatsing naar een bedrijventerrein nabij 
een uitvalsweg. 

Toezicht en handhaving 
Overlast wordt door de inwoners van Venray op verschillende manieren ervaren. 
Als gevolg van een goed vertegenwoordigde veehouderij en de ligging van de A73 
is de concentratie fijnstof en stikstofoxide in en rondom Venray bovengemiddeld 
hoog. Kortom de luchtkwaliteit in en rondom Venray is slecht te noemen. Daarnaast 
is het belangrijk dat er toezicht gehouden en gehandhaafd wordt op onder andere 
illegale huisvesting, afvaldump, parkeer-, drugs- en geluidsoverlast. Er moet meer 
worden geïnvesteerd in toezicht en handhaven en indien mogelijk zijn hierover 
beleidsmaatregelen te nemen. Tegelijkertijd moeten we ook onderkennen dat er voor 
wat betreft toezicht en handhaving altijd een capaciteitsprobleem zal zijn. D66 acht het 
daarom van belang dat er bij toezicht en handhaving prioriteiten worden opgesteld die 
aansluiten op de wensen van inwoners. Aan de hand daarvan dient er effectief toezicht 
te worden gehouden en daar waar nodig meer te worden gehandhaafd.

D66 Venray durft te kiezen voor
-> structureel financieel gezonde Veiligheidsregio 
-> een geïntegreerde aanpak bij preventiebeleid 
-> het bestrijden van huiselijk geweld
-> de optimale bescherming van privacygevoelige informatie 
-> een positieve insteek bij het gebruik van big data
-> deelname aan experimenten om te komen tot gereguleerde wietteelt 
-> onderzoek naar het verplaatsen van de coffeeshops 
-> meer investeren in toezicht en handhaving

35



9. Bestuur en Financiën
D66 wil dat het gemeentebestuur luistert naar wat zich onder de inwoners van de 
gemeente afspeelt voordat zij overgaat tot daden. Inwoners van de gemeente Venray 
moeten in stelling worden gebracht om mee te kunnen praten over onderwerpen 
die hen aangaan. Om ervoor te zorgen dat we als gemeente zeggenschap blijven 
houden over ons eigen beleid moeten we voor gezonde gemeentefinanciën blijven 
zorgen. Duidelijke doelen op de gebieden die voor de gemeente Venray kerntaken 
zijn moeten uitgangspunt zijn voor financieel beleid. 

Gemeentefinancieën
D66 wil blijven investeren in voor ons belangrijke thema’s als onderwijs, ondernemerschap, 
ontplooiing, sociaal beleid, cultuur en groen en wil voorzieningen die daaraan bijdragen 
adequaat ondersteunen. Deze ambitie vereist echter een nuchter financieel beleid. 
Duidelijke doelen op de gebieden die voor de gemeente Venray kerntaken zijn, moeten 
het uitgangspunt zijn voor het financieel beleid. Met de drie decentralisaties (jeugdwet, 
participatiewet en de wmo) kreeg de gemeente er in de afgelopen jaren belangrijke 
taken bij. De begrotingsomvang is hierdoor flink gestegen. Ondertussen is het duidelijk 
wat de drie decentralisaties inhouden en lijkt met het oog op de strategie voor de 
langere termijn een kerntakendiscussie zinvol. 
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D66 blijft zich inzetten voor een financieel gezonde en sluitende gemeentelijke (meerjaren)
begroting. Daarbij is het essentieel dat de gemeente genoeg reserves en voorzieningen 
heeft om toekomstige risico’s op te vangen. Het weerstandsniveau, het geld dat nodig 
is om de gemeentelijke risico’s af te dekken, moet daarom op een verantwoord niveau 
komen om een volgende crisis op te kunnen vangen. De algemene reserve moet 
dan de tegenvallers kunnen opvangen. Die tegenvallers kunnen we echter ook zelf 
voorkomen door prudent budgetbeheer en reële begrotingen te realiseren. Incidentele 
opbrengsten worden wat D66 betreft niet ingezet voor de financiering van structureel 
beleid. Bij een financieel solide beleid past ook een verdere doorontwikkeling van het 
in de afgelopen jaren ingezette planmatig risicobeheer. Structurele budgetkortingen 
van de rijksoverheid mogen wat betreft D66 in principe niet worden gecompenseerd 
vanuit de gemeentelijke reserves en voorzieningen. Dat geeft hooguit op korte termijn 
verlichting maar leidt op lange termijn tot structurele financiële problemen. Een slimme 
mix van hervormen, investeren en bezuinigen is dan geboden. 
Voormelde pleidooien voor een solide financieel beleid hebben alles te maken met de 
beoogde terughoudendheid bij het verhogen van leges, heffingen en belastingen. D66 
wil de gemeentelijke lasten niet harder laten stijgen dan de inflatie.

Investeringen
Bij het investeren in nieuwe projecten zal een zorgvuldige afweging moeten worden 
gemaakt tussen nu of later, nut en noodzaak, doelmatigheid en duurzaamheid. Zo 
mogelijk moet er worden aangehaakt bij reeds bestaande projecten en initiatieven in 
buurt of regio. Om de financiële discipline verder te versterken en ook in de toekomst 
een gezonde financiële positie te waarborgen, streven we naar een structureel 
verantwoord financieringsplafond. We moeten voorzichtig zijn bij het aangaan van 
financiële verantwoordelijkheid door de gemeente voor nieuwe projecten en nieuw 
beleid. We kijken vooruit en willen daarmee anticiperen op kosten in de toekomst. D66 
weegt bij investeringen niet alleen de investeringskosten maar ook de exploitatiekosten 
op de langere termijn mee. D66 gaat voor de meest verantwoorde oplossing op langere 
termijn, in plaats van de laagste investering nu en hoge (onderhouds)kosten later. Ook 
werk met werk maken, loont.

Transparantie en controle
D66 heeft zich in de afgelopen raadsperiode ingezet voor het transparanter maken van 
de financiën. Een voorbeeld is het periodiek door het College B&W rapporteren met 
betrekking tot zogenaamde majeure projecten. Het college heeft dit voorstel van D66 
overgenomen zodat de betreffende commissie en de gemeenteraad thans per project 
middels een eenvoudige kleurcode worden geïnformeerd. Daarnaast heeft D66 zich 
intensief beziggehouden met de afwikkeling en doorstart van het Floriade-dossier. We 
zullen hier de vinger aan de pols blijven houden. Wij willen ‘in control’ zijn. Dit betekent 
dat de gemeenteraad inzicht moet hebben in de grote financiële stromen en de risico’s. 
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Met name D66 heeft er in de afgelopen vier jaren voor gezorgd dat de transparantie 
aanzienlijk is toegenomen. De gemeenteraad kan nu, indien nodig, veel eerder bijsturen. 
D66 wil dat consistente beleid blijven doorvoeren. Om de controlerende taak van de 
gemeenteraad naar behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat de gemeentefinanciën 
transparant zijn en dat informatie tijdig beschikbaar is. Een proactieve gemeentelijke 
rekenkamer, die zich in overleg ook richt op regionale samenwerkingsverbanden, is 
volgens D66 een belangrijk hulpmiddel bij het doelmatig besturen. 

Samenwerkingsverbanden
D66 heeft in de afgelopen raadsperiode herhaaldelijk aangegeven dat het aantal 
samenwerkingsverbanden dat de gemeente Venray met andere gemeenten is 
aangegaan erg groot is. Landelijk gezien bevindt de gemeente Venray zich qua 
aantal samenwerkingsverbanden in de top. D66 vindt dat samenwerkingsverbanden 
kunnen worden aangegaan indien er voldoende zwaarwegende, bijvoorbeeld 
financiële, belangen spelen. Het aangaan van veel samenwerkingsverbanden 
betekent ook dat er meer risico wordt gelopen. D66 maakt zich er sterk voor alleen 
samenwerkingsverbanden aan te gaan indien zulks noodzakelijk is. Een voortdurende 
evaluatie van de toegevoegde waarde (kwaliteitsverbetering en kostenbesparing) van 
samenwerkingsverbanden is geboden. D66 wil ook meer democratische controle 
binnen de regionale samenwerking. Door gemeenteraden eerder, meer en beter te 
betrekken, wordt de controle vanuit de volksvertegenwoordiging geborgd. 
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Bestuurlijke vernieuwing 
D66 wil een open bestuur op basis van kwaliteit, dat transparant is. D66 vertrouwt 
op de kracht van mensen en wil deze benutten bij het besturen van de gemeente. 
Belangrijke en complexe besluiten worden wat ons betreft in fasen verdeeld en op 
gepaste wijze interactief met inwoners gedeeld en besproken. Stukken en voorstellen 
zouden hiervoor digitaal goed toegankelijk moeten zijn. Ook hierbij gaan wij niet uit van 
blauwdrukken maar willen we dat er per situatie wordt gekozen voor een specifieke 
aanpak. Op deze wijze wordt in de loop van de jaren voldoende ervaring opgedaan met 
verschillende procesvormen als burgerpanels of burgerbegrotingen. Hiernaast wil D66 
haar aandacht bij de samenwerkingsverbanden blijven houden. Good Governance of 
behoorlijk bestuur is daarbij van fundamenteel belang. Sleutelbegrippen daarbij zijn: 
transparantie, duidelijke bevoegdheden en adequate verantwoording en controle. 
Daarnaast pleiten wij voor een andere presentatie van de begroting, kernachtig, met 
kengetallen, volledig gedigitaliseerd en eenvoudig toegankelijk: ‘on demand’.

Ambtelijke organisatie
Qua leeftijd heeft de gemeente Venray een relatief oud ambtenarencorps. D66 pleit 
ervoor dat bij het invullen van opengevallen arbeidsplaatsen en het invullen van nieuwe 
functies met name geworven wordt onder jongeren. Dat garandeert niet alleen een 
toekomstbestendig ambtenarencorps doch zal er zeker ook toe bijdragen dat er 
effectiever gewerkt kan worden daar waar het gaat om bijvoorbeeld flexibiliteit en ICT.
Medewerkers van de gemeente hebben recht op een goede transparante 
arbeidsverhouding waarbinnen flexibiliteit en een-leven-lang-leren gewoon zijn. Dit 
beperkt wat ons betreft uiteindelijk de inhuur van dure, externe adviseurs.

D66 Venray durft te kiezen voor 
-> een nuchter financieel beleid
-> het opbouwen van de algemene reserve 
-> het niet harder laten stijgen van de lasten dan de inflatie
-> een financieringsplafond 
-> transparantie en controle 
-> doelmatig besturen 
-> delen en bespreken van belangrijke besluiten met inwoners
-> een volledig gedigitaliseerde en toegankelijke begroting 
-> een flexibele ambtelijke organisatie
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Onze kandidaten 
1. Daan Janssen (27)   
2. Martijn van der Putten (28)    
3. Emina Joosten-Beslagic (40)   
4. Theo Zegers (61)   
5. Bart Jilesen (18)
6. Marita Muller-Boekelman (48)
7. Rutger Holtackers (28)
8. Felix Rippe (57)
9. Hans Schaeffers (60)
10. Anne-Lize Trines-van Mierlo (74)
11. Peter-Paul Tummers (59)
12. Henk de Visser (67)
13. Tom Voermans (38)
14. Bert Vos (74)
15. Remy Aarts (49)
16. Emiel Beerkens (57)
17. Ton Hikspoors (47)
18. Jan van de Ven (36)

Op de foto v.l.n.r: Bert Vos, Peter-Paul Tummers, Hans Schaeffers, Bart 
Jilesen, Rutger Holtackers, Emina Joosten-Beslagic, Martijn van der 
Putten, Daan Janssen, Remy Aarts, Theo Zegers, Jan van de Ven, Ton 
Hikspoors, Anne-Lize Trines-van Mierlo, Felix Rippe
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Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid 
van de leden van D66 afdeling Venray. 

Tekst & redactie
Onderwijs: Tom Voermans
Zorg en Welzijn: Esther Hoppenreijs
Werk en Inkomen: Emiel Beerkens
Ondernemen en Innoveren: Felix Rippe
Kunst en Cultuur: Emina Joosten-Beslagic
Duurzaamheid en Milieu: Martijn van der Putten
Ruimte en Wonen: Daan Janssen
Orde en Veiligheid: Peter-Paul Tummers
Bestuur en Financiën: Peter-Paul Tummers

Eindredactie: Daan Janssen

Fotografie
Paul Poels 
Facebook gemeente Venray

Contact met de afdeling?
felix@rippe.eu

Contact met de fractie?
daanjanssen@d66venray.nl



In dit verkiezingsprogramma vindt u 

concrete oplossingen voor vraagstukken 

die nu spelen. Maar de dagelijkse 

praktijk van een volksvertegenwoordiger 

is gevarieerder dan wij nu kunnen 

voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld 

vraagstukken bij die in dit programma 

beperkt of zelfs geheel niet aan de orde 

komen. 

Daarom heeft D66 zijn uitgangspunten 

en ideeën vertaald in vijf sociaal-liberale 

‘richtingwijzers’. Deze zal een gekozen 

D66 vertegenwoordiger hanteren bij het 

nader invullen van toekomstige politieke 

keuzes. De ‘richtingwijzers’ en meer 

informatie over D66 Venray kunt u vinden 

op onze website.

venray.d66.nl

@D66Venray

/D66Venray

D66Venray


