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1   INLEIDING
Bij het inspelen op de ontw

ikkelingen en veranderingen kunnen w
ij als coalitie verder bouw

en op de solide 

basis die de afgelopen jaren m
et inw

oners, ondernem
ers, verenigingen en organisaties is gelegd.  

W
aarbij w

ij door m
iddel van dit coalitieakkoord eigen accenten leggen als het gaat om

 them
a’s en daarbij 

horende opgaven die er voor ons en de Venrayse gem
eenschap toe doen. 

Voordat w
ij in hoofdstuk 3 stil staan bij deze them

a’s en opgaven, plaatsen w
ij het voorliggend 

coalitieakkoord in hoofdstuk 2 eerst in perspectief. D
aarbij spreken w

ij de behoefte uit om
 dit coalitieakkoord 

te plaatsen binnen een lange term
ijn, strategisch, perspectief van Venray. O

m
 vervolgens de vertaling te 

m
aken naar de kom

ende vier jaar, m
et de bijbehorende organisatie.

M
et hetgeen in hoofdstuk 2 staat verw

oord in het achterhoofd, gaan w
ij in hoofdstuk 3 in op de inhoudelijke 

them
a’s en opgaven. D

aarbij houden w
ij vast aan de indeling in dom

einen zoals daar vier jaar geleden voor is 

gekozen: Leven-W
onen-W

erken-Besturen. 

Per them
a zal beknopt w

orden verw
oord w

at w
ij als coalitie w

illen bereiken. O
m

 vervolgens op hoofdlijnen te 

benoem
en w

at w
ij daarvoor gaan doen. 

In de laatste hoofdstukken staan w
ij stil bij het financieel kader voor de kom

ende vier jaar (hoofdstuk 4),  

gevolgd door de portefeuilleverdeling (hoofdstuk 5), w
aarna w

ij in hoofdstuk 6 eindigen m
et de 

ondertekening.

M
et dit coalitieakkoord leggen w

ij de basis voor de kom
ende raads- en collegeperiode. H

et college van 

burgem
eester en w

ethouders gaat aan de slag m
et het concreet uitw

erken van dit coalitieakkoord in een 

collegeprogram
m

a voor de kom
ende vier jaar.

 

VOORW
OORD

M
et het derde decennium

 van deze eeuw
 in zicht is het m

aken van keuzes voor de toekom
st noodzaak.  

N
iet alleen de opgaven voor de kom

ende tien jaar vanuit de diverse overheden m
aar ook de ontw

ikkelingen 

in onze dagelijkse leefom
geving vragen om

 een duidelijk richtinggevend kader. 

In 2030 zal de w
ereld m

aar ook Venray er heel anders uit zien. H
oe, dat w

eet nu nog niem
and. M

aar op het 

gebied van onder andere duurzaam
heid, inform

atietechnologie, energie en zorg gaat er veel veranderen. Van 

belang voor de inw
oners van Venray is dat w

e ons daar zo goed m
ogelijk op voorbereiden. D

oel is dat w
e de 

juiste voorw
aarden scheppen om

 op deze kansen en uitdagingen in te kunnen spelen.

O
p basis van de uitslag van de verkiezingen van 21 m

aart jongstleden hebben w
ij als CD

A-Venray, VEN
RAY 

Lokaal en D
66 het m

andaat gekregen om
 aan de slag te gaan. M

et w
aar w

e als partijen zelf, m
aar vooral ook 

in gezam
enlijkheid, voor staan gaan w

e de uitdagingen van nu én die van de toekom
st graag m

et u aan. I 

n dit coalitieakkoord kunt u lezen w
aar w

ij ons op gaan richten en w
at onze accenten zijn. Tevens nodigen w

ij 

nadrukkelijk ook de andere partijen in de gem
eenteraad en de gehele Venrayse gem

eenschap uit om
 aan de 

uitvoering van dit akkoord m
ee te w

erken. 

D
e huidige uitgangssituatie is positief. D

e gem
eente is op orde en de econom

ie draait op volle toeren.  

M
aar in goede tijden m

oeten w
e er aan blijven w

erken dat ook in slechte tijden Venray haar zaakjes op orde 

heeft. D
at zijn w

e als het bestuur van deze m
ooie gem

eente aan onze inw
oners verplicht. 

H
et akkoord w

at nu voorligt stelt ons in staat de uitdagingen voor de kom
ende jaren aan te gaan w

aarbij alle 

Venraynaren m
eedoen en iedereen gelijke kansen heeft. 

W
e gaan sam

en aan de slag voor ‘Een gezonde toekom
st voor Venray’.

VEN
RAY, 17 M

EI 2018,

JAN LOON
EN, CDA, FORM

ATEUR

M
EDE N

AM
EN

S:

CARLA BRUGM
AN

RUSTEN
BURG, VEN

RAY LOKAAL

DAAN JAN
SSEN, D66

Een
 gezon

de 

toek
om

st 

voor Ven
ra

y
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2.2   
VERTAALD N

AAR DE PERIODE 20182022
In deze raads- en collegeperiode w

illen w
ij stappen zetten die bijdragen aan een leefom

geving die sociaal en 

leefbaar is. M
aar ook duurzaam

, gezond en klim
aatbestendig. Een leefom

geving die ‘toekom
stbestendig’ is 

voor generaties na ons: een gezonde toekom
st voor Venray.

Zonder andere them
a’s te kort te w

illen doen, ook daar gaan w
ij voortvarend m

ee aan de slag of m
ee verder, 

is er voor ons w
el één them

a dat de kom
ende vier jaar extra aandacht vraagt: D

uurzaam
heid.  

En dan duurzaam
heid in de brede zin van het w

oord. W
ij volgen daarbij de definitie van de Verenigde N

aties 

die luidt: ‘D
uurzam

e ontw
ikkeling is ontw

ikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

verm
ogen van toekom

stige generaties om
 in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. 

Als w
ij het over duurzaam

heid in brede zin hebben, verstaan w
ij daaronder in ieder geval:

• 
 het terugdringen van het energiegebruik,

• 
 het opw

ekken, opslaan en gebruiken van alternatieve energie,

• 
 duurzaam

heid, inclusief de voedseltransitie,

• 
 een gezonde w

oon- en leefom
geving,

• 
 circulaire econom

ie,

• 
 klim

aatadaptatie,

• 
 een gem

eentelijke financiële huishouding die duurzaam
 op orde is.

Voor ons is het duidelijk dat w
ij als gem

eentelijke organisatie (raad-college-am
btelijke organisatie), m

et de 

Venrayse gem
eenschap, m

aar ook, gezien de om
vang van de opgaven, m

et de regio en andere partners, het 

begrip duurzaam
heid verder m

oeten concretiseren en als het w
are m

oeten verinnerlijken. D
aarbij helpen ons 

de door de Verenigde N
aties geform

uleerde ‘G
lobal goals’ en de nationale vertaling die daarvan gem

aakt is in 

het Interbestuurlijk program
m

a en het Klim
aatakkoord.

Bij keuzes die w
ij m

aken is duurzaam
heid een belangrijke afw

eging. W
ij kiezen er daarom

 voor om
 in 

hoofdstuk 3 bij de inhoudelijke them
a’s duurzaam

heid als een rode draad een plek te geven. Bijvoorbeeld:

• 
 onder Leven bij voorzieningen, onderw

ijshuisvesting, zorg;

• 
 onder W

onen bij O
m

gevingsw
et, w

oningbouw
, w

oonom
geving, veiligheid, handhaving;

• 
 onder W

erken bij visie veehouderij, econom
ische ontw

ikkeling, infra, m
obiliteit;

• 
 onder Besturen bij het Interbestuurlijk program

m
a, stim

ulering, revolverende fondsen.

D
aarm

ee is duurzaam
heid een them

a dat binnen elke portefeuille een plek en aandacht krijgt.

2   HET COALITIEAKKOORD IN PERSPECTIEF
2.1   

STRATEGISCH PERSPECTIEF
In oktober 2013 is de herijkte strategische visie ’Venray stad in de Peel (2025)’ door de gem

eenteraad 

vastgesteld. D
it betrof een herijking van onze strategische visie uit 2009. Vanuit de (herijkte) strategische 

visie is de afgelopen jaren stevig gew
erkt aan een toekom

stbestendig Venray w
aar het goed w

onen, leven en 

w
erken is. D

eels door toepassing van de drie leidende en richtinggevende perspectieven die uit het proces 

van totstandkom
ing strategische visie naar voren kw

am
en:

 
REGION

ALE SAM
EN

W
ERKIN

G,

 
KW

ALITATIEVE ON
TW

IKKELIN
G,

 
ZELFSTURIN

G. 

M
aar ook door het versterken van de positie van Venray als tw

eede stedelijke kern in de regio en de daarbij 

horende verantw
oordelijkheden. Zoals bij de totstandkom

ing van het O
ntw

ikkelbedrijf G
reenport Venlo, bij 

het m
et de regio invulling geven aan de doelstellingen voortvloeiend uit het Interbestuurlijk Program

m
a (IBP) 

en bij het nem
en van het voortouw

 op een aantal regionale dossiers zoals jeugdzorg, agrofood of ruim
telijke 

ontw
ikkeling.

Kijkend naar de veranderende w
ereld en de veranderende positie van de (gem

eentelijke) overheid, gaan 

w
ij kom

en tot een nieuw
e strategische visie 2020-2030. H

et feit dat w
e in deze coalitieperiode een nieuw

 

decennium
 betreden is daarbij een m

ooie gelegenheid. M
et nam

e om
dat dit nieuw

e decennium
 voor diverse 

ontw
ikkelingen een belangrijke periode gaat w

orden. Zonder uitputtend te w
illen zijn:

• 
 onze duurzaam

heids-, energie- en klim
aatopgaven;

• 
 de invoering en im

plem
entatie van de O

m
gevingsw

et;

• 
 dem

ografische en technologische ontw
ikkelingen die zich het kom

end decennium
 steeds sterker laten 

voelen, bijvoorbeeld als het gaat om
 arbeidsm

arkt en m
obiliteit;

• 
 de steeds com

plexere vraagstukken die spelen binnen het sociaal dom
ein, onder andere als het gaat om

 

leefbaarheid, zelfredzaam
heid en zorg.

Een strategische visie schrijven w
e niet vanachter een bureau, m

aar schrijven w
e m

et onze inw
oners, 

bedrijven en m
aatschappelijke partners. D

it betekent dat w
e hier ook ruim

 de tijd voor nem
en zodat w

e 

m
et de Venrayse gem

eenschap kom
en tot een gezam

enlijk toekom
stbeeld van Venray. W

ij leggen w
aar 

het kan daarbij slim
 de verbinding m

et andere participatietrajecten, zoals bij de totstandkom
ing van de 

om
gevingsvisie in het kader van de O

m
gevingsw

et. G
ezien het belang dat w

ij als coalitie hechten aan een 

zorgvuldig proces en een goed eindresultaat, w
illen w

ij hier ook extra m
iddelen voor vrijm

aken.
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2.4   
M

ET EEN PASSEN
DE ORGAN

ISATIE
D

e vraagstukken w
aar de lokale overheid m

ee w
ordt geconfronteerd zijn steeds com

plexer en vaak 

gem
eente-overstijgend. Sam

enw
erking m

et inw
oners, w

ijk- en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders 

is een randvoorw
aarde om

 tot gedragen oplossingen te kom
en.

O
m

 dit te bereiken is de gem
eentelijke organisatie sinds 2014 gestart m

et een ontw
ikkeltraject.  

D
oelen zijn onder andere:

• 
 m

eer klantvraag - en resultaatgericht w
erken;

• 
 klantprocessen effi

ciënter en effectiever m
aken;

• 
 beter inspelen op de veranderende rol van de overheid en ontw

ikkelingen in de m
aatschappij;

• 
 verbeteren van de com

petenties van m
edew

erkers.

H
ierin zijn al m

ooie vorderingen gem
aakt, bijvoorbeeld bij gebiedsgericht w

erken en in het sociaal dom
ein. 

M
aar deze ontw

ikkeling m
oet nog steeds krachtig w

orden voortgezet om
 deze duurzaam

 te verankeren. 

Verder is de krapper w
ordende arbeidsm

arkt en de vergrijzing ook voelbaar. Vooral doet zich dit voelen in 

heel specifieke beleidsfuncties, in technische en ICT-functies. Zeker nu de gem
eentelijke dienstverlening 

steeds m
eer via de elektronische w

eg verloopt (w
ebsite, e-form

ulieren, landelijke ICT  system
en, koppelingen 

m
et dienstverlenende partners e.d.) w

ordt de gem
eente sterker afhankelijk van haar ICT-capaciteiten.

O
ok de vergrijzing m

aakt dat er extra aandacht nodig is voor behoud- en ontw
ikkeling van kennis bij de 

gem
eente. 

D
oor regionale sam

enw
erking, strategische personeelsplanning en het gericht inzetten op kennisoverdracht 

en verjongen van de organisatie en door het blijven investeren in ICT-ontw
ikkelingen is het m

ogelijk 

de uitdagingen het hoofd te bieden. D
aarbij nem

en w
ij onze verantw

oordelijkheid als het gaat om
 de 

W
et Banenafspraak en het van daaruit binnen onze organisatie geven van een plek aan m

ensen m
et een 

arbeidsbeperking.

 

2.3   
VIA EEN PASSEN

DE BESTUURSSTIJL: SAM
EN AAN DE SLAG

Als er iets de afgelopen jaren duidelijk is gew
orden, is het dat Venray niet w

ordt gem
aakt in het 

gem
eentehuis. Venray w

ordt gem
aakt door de gem

eenschap. M
et, door en tussen de m

ensen w
aar het om

 

gaat. In w
ijken en dorpen, op het platteland en in het centrum

. En regelm
atig ook m

et partners van buiten 

onze gem
eentegrenzen. 

Bij het geven van nadere invulling aan de them
a’s uit dit coalitieakkoord blijft het ‘sam

en doen’, op een 

transparante w
ijze, de belangrijkste m

anier van w
erken. Sam

en m
et inw

oners, ondernem
ers, verenigingen en 

organisaties w
illen w

ij bouw
en aan een duurzam

e, vitale en gezonde Venrayse sam
enleving. Een sam

enleving 

w
aar onze inw

oners goed én gezond kunnen w
onen, w

erken en recreëren. W
aar niem

and aan de zijlijn hoeft 

te staan. En w
aar bedrijven de ruim

te krijgen en gestim
uleerd w

orden om
 duurzaam

 te innoveren. 

G
oed en tijdig inform

eren, goed luisteren naar w
at er gezegd en m

ogelijk ook niet gezegd w
ordt, w

eten w
at 

er leeft in de Venrayse gem
eenschap zijn w

at ons betreft sleutelbegrippen als het gaat om
 het m

et elkaar aan 

de slag gaan. H
ierbij hoort een gem

eentelijke organisatie die actief en transparant naar buiten treedt. 

Bij het ‘sam
en doen’ hoort het m

et respect voor elkaar m
aken van goede afspraken over ieders rol en taak 

binnen een proces en het m
et elkaar in gesprek blijven. O

ok als het m
oeilijk of spannend w

ordt. En w
etende 

dat vrijw
el elk proces zijn eigen dynam

iek kent en er dus geen blauw
druk klaar ligt.

H
et voorgaande geldt, gezien de grote opgaven w

aarm
ee w

e te m
aken hebben en krijgen, w

at ons betreft 

ook voor college-raad en coalitie-oppositie. O
ok daarbij geldt m

et respect voor elkaar en ieders rol en positie. 

Een belangrijk docum
ent daarbij is het ‘O

verdrachtsdocum
ent gem

eenteraad Venray’ zoals dat 6 m
aart 2018 is 

overhandigd aan de voorzitter van de gem
eenteraad. D

e gem
eenteraad gaat zelf de kom

ende tijd nog volop 

aan de slag m
et de aanbevelingen uit het overdrachtsdocum

ent. In paragraaf 3.5 benoem
en w

ij de inzet van 

de coalitie in deze.

Ven
ra

y
 w

ordt 

gem
a
a
k
t door 

de gem
een

sch
a
p
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3.2   
LEVEN

ON
ZE AM

BITIE

Een duurzam
e Venrayse sam

enleving betekent voor ons, naast investeren in energie, klim
aat en circulaire 

econom
ie, ook dat iedereen, inw

oners en partners, naar verm
ogen m

eedoet en participeert. D
e kracht van 

de Venrayse sam
enleving geldt hierbij als uitgangspunt. W

aar nodig en m
ogelijk bieden w

e als gem
eente 

de noodzakelijke ondersteuning. W
ij zetten in op het bevorderen van de verbinding tussen de verschillende 

beleidsterreinen en het daarbij investeren in netw
erken en het bouw

en aan relaties. Voor ons zijn het uitgaan 

van eigen kracht, preventie en innovatie belangrijke uitgangspunten. D
it geldt niet alleen voor onze inw

oners, 

m
aar ook als het gaat om

 onze voorzieningen en them
a’s als onderw

ijs, kunst en cultuur, sport en subsidies.

W
AT SPREKEN W

IJ AF?

3.2.1  
SOCIAAL DOM

EIN

W
ij constateren dat de decentralisatie van m

aatschappelijke opgaven goed is geland binnen de gem
eente 

en gem
eenschap van Venray. Vanuit deze basis op orde zijn w

e m
et inw

oners en partners aan de slag om
 de 

transform
atie binnen het brede sociaal dom

ein verder handen en voeten te geven. D
aarbij gaat het vooral om

 

een andere m
anier van denken en handelen binnen het sociaal dom

ein: doen w
at nodig is, w

aarbij gekeken 

w
ordt naar w

at inw
oners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben. 

D
e ingezette transform

atie w
ordt vertaald in een nieuw

e kadernota sociaal dom
ein. H

et proces om
 te kom

en 

tot deze nieuw
e kadernota loopt volop. Zonder te zeer een voorschot te w

illen nem
en op het resultaat, 

noem
en w

ij hier toch een aantal relevante elem
enten:

• 
 O

nder sociaal dom
ein w

ordt verstaan alle taken die voortvloeien uit de W
m

o, de Jeugdzorg, de Participatie 

inclusief de BU
IG

 (verstrekken uitkeringen) aangevuld m
et de beleidsvelden gezondheid en sport.

• 
 Een focus op prom

otie en preventie door te investeren in de basis-infrastructuur binnen het sociaal dom
ein 

en onderlinge verbindingen. 

• 
 Proactief anticiperen op nieuw

e ontw
ikkelingen en het daarbij blijvend innoveren en experim

enteren m
et 

nieuw
e w

erkw
ijzen.

• 
 D

oorontw
ikkelen m

onitoring en verantw
oording (inzicht hebben en houden).

Aansluitend op het voorgaande spreken w
ij voor het sociaal dom

ein af:

• 
 W

ij stim
uleren de ontw

ikkeling als het gaat om
 positieve gezondheid, oftew

el het verm
ogen van m

ensen 

om
 m

et fysieke, em
otionele en sociale levensuitdagingen om

 te gaan en zoveel m
ogelijk eigen regie te 

voeren. H
ierdoor bereiken w

e een andere m
indset (denken in w

at kan), sluit het aanbod beter aan bij de 

vraag en krijgen w
e een diverser aanbod door de toevoeging van andere perspectieven.  

Them
a’s als voorkom

en eenzaam
heid ouderen, Venray dem

entievriendelijk en zorg dichtbij w
orden  

daarbij m
eegenom

en.

• 
 O

ns financieel uitgangspunt is en blijft het bieden van adequate hulpverlening binnen de m
iddelen die w

e 

van het Rijk daarvoor ontvangen.

• 
 W

ij zetten in op het verder verbeteren van de m
onitoring sociaal dom

ein en het van daaruit zorgen voor 

tijdige signalering. D
it om

 indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. D
it verdient m

ede extra aandacht om
dat 

de integratie uitkering sociaal dom
ein overgaat naar de algem

ene uitkering.

• 
 W

ij stellen een bestem
m

ingsreserve sociaal dom
ein in van € 2,5 m

iljoen voor het opvangen van eventuele 

tekorten. D
e huidige structurele financiële buffer sociaal dom

ein van € 8 ton laten w
ij vrijvallen.

3   AAN DE SLAG: ONZE AGENDA
3.1   

EEN DUURZAAM
, VITAAL EN VEILIG VEN

RAY VOOR IEDEREEN
Voordat w

ij in de kom
ende paragrafen ingaan op onze speerpunten en daarbij horende am

bities en 

activiteiten, gaan w
ij, aansluitend op w

at in het vorige hoofdstuk al staat verw
oord, eerst kort in op een aantal 

overkoepelende them
a’s. O

m
 daarm

ee ons verhaal het juiste perspectief m
ee te geven.

In paragraaf 2.2 hebben w
ij d

uurzaam
heid al genoem

d als them
a dat de kom

ende vier jaar bijzondere 

aandacht verdient en krijgt. D
aarbij hebben w

ij duurzaam
heid gedefinieerd en de breedte van het begrip 

duurzaam
heid geduid. 

O
nze duurzaam

heidsopgave is een van de grootste m
aatschappelijke opgaven voor de kom

ende decennia. 

O
p alle niveaus zijn inm

iddels am
bitieuze doelstellingen opgesteld. D

aarbij krijgen gem
eenten een 

belangrijke rol toebedeeld, gelet op hun taken binnen de ruim
telijke ordening, gebouw

de om
geving, en als 

de overheidslaag die dicht bij haar bew
oners staat. 

In het Regeerakkoord staat dat van gem
eenten w

ordt verw
acht dat ze de regie nem

en bij besluitvorm
ings- 

processen. D
us m

eer verantw
oordelijkheid krijgen en nem

en. M
aar ook een nieuw

e rol en nieuw
e w

erkw
ijzen, 

vanuit een integrale gebiedsgerichte benadering van de opgave. Lokale en regionale om
standigheden 

vereisen m
aatw

erk. D
e uitdagingen verschillen van regio tot regio, som

s zelfs van straat tot straat. D
aarom

 

w
ordt van m

edeoverheden, het bedrijfsleven en m
aatschappelijke organisaties verw

acht m
et elkaar te 

w
erken aan de am

bities. D
it past prim

a bij de bestuursstijl die w
ij voorstaan zoals verw

oord in paragraaf 2.3. 

Een tw
eede them

a w
aar w

ij in deze inleidende paragraaf kort bij stil staan is de inclusieve sam
enleving. 

W
ij trekken het begrip inclusieve sam

enleving breed. W
ij w

illen een sam
enleving w

aarbinnen alle inw
oners 

op voet van gelijkheid m
et anderen kunnen m

eedoen: inw
oners m

et en zonder beperkingen (invulling 

geven aan VN
-Verdrag H

andicap), jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid (invulling 

geven aan het CO
C-convenant). D

it geldt voor them
a’s als arbeid, onderw

ijs, w
onen, verkeer en vervoer, zorg, 

ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan, m
aar ook voor een them

a als duurzaam
heid. 

H
et is im

m
ers niet vanzelfsprekend dat iedereen in staat is op eigen houtje zijn of haar bijdrage te leveren 

aan onze duurzaam
heidsdoelstellingen. Binnen onze aanpak en plannen zal daarom

 aandacht zijn voor het 

streven dat iedereen m
ee kan doen.

Een derde overkoepelend them
a voor de kom

ende jaren is veiligheid. Enerzijds om
dat veiligheid, dan 

w
el het gevoel van onveiligheid, veel van onze inw

oners bezighoudt. Anderzijds gezien de ontw
ikkelingen 

binnen veiligheid zelf: het onderm
ijningsvraagstuk dat steeds prom

inenter op de voorgrond treedt, de 

uitbreiding van taken en bevoegdheden van de gem
eente / burgem

eester. M
aar ook om

dat w
ij zien dat dit 

them
a binnen veel van onze beleidsterreinen een steeds grotere rol speelt. Zoals bij de aanpak verw

arde 

personen en ontw
ikkelingen in de m

aatschappelijke opvang binnen het sociaal dom
ein, binnen w

onen en 

w
erken als het gaat om

 handhaving van de afspraken die w
ij m

aken, bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting 

arbeidsm
igranten en duurzaam

heid, binnen besturen als het gaat om
 privacy, inform

atiebeveiliging en het op 

orde hebben van onze Basisregistratie Personen (BRP).

M
et deze drie rode draden gaan w

ij in de volgende paragraaf invulling geven aan onze agenda voor de 

kom
ende jaren. M

et als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan een gezonde toekom
st voor Venray.
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3.2.2  
VOORZIEN

IN
GEN: GEBOUW

ELIJK, SUBSIDIE EN ON
DERW

IJSH
UISVESTIN

G

Als gem
eente hebben w

e diverse instrum
enten tot onze beschikking om

 het bereiken van de inhoudelijke 

doelen die w
e nastreven dichterbij te brengen. Bij deze instrum

enten leggen w
ij de kom

ende coalitieperiode 

nadrukkelijk de verbinding m
et onze duurzaam

heidsagenda. W
aarbij w

ij allereerst kijken naar w
at w

e zelf 

hierin kunnen doen en betekenen. M
aar daarnaast w

aar nodig en m
ogelijk ook, m

et respect voor elkaar,  

als aanjager en stim
ulator om

 op die m
anier een bijdrage te leveren of te laten leveren aan de doelstellingen 

die w
e op het gebied van duurzaam

heid hebben afgesproken.

N
aast het voorgaande is er ook een aantal lopende ontw

ikkelingen op het gebied van Venrayse 

voorzieningen w
aar w

ij als coalitie kort bij stil staan. 

W
ij spreken daarover m

et elkaar af:

• 
 Via het ingezette proces (dialoogtafels) w

illen w
ij kom

en tot een subsidiebeleid dat beter aansluit bij de 

huidige tijdgeest, dat doeltreffend is (gekoppeld aan heldere gem
eentelijk doelstellingen), doelm

atig 

en te allen tijde rechtm
atig. H

et m
aken van heldere prestatieafspraken, het verantw

oorden daarover en 

good governance (het bestuurlijke verantw
oordingsproces van de subsidieaanvrager of -ontvanger/

verantw
oorder) m

aken hier onderdeel vanuit.  

In afw
achting van de uitkom

sten van de via de dialoogtafels ingezette w
eg zien w

ij af van het al verruim
en 

of korten van ons subsidiebeleid.

• 
 O

p het voorgaande w
ordt een uitzondering gem

aakt m
et betrekking tot het structureel herinvoeren van 

een subsidieregeling voor m
onum

enten.

• 
 W

ij blijven voorstander van het proces van zelfsturing zoals dat de afgelopen jaren vorm
 heeft gekregen.  

D
e doorontw

ikkeling van zelfsturing krijgt vorm
 via de opdracht ‘D

oorontw
ikkeling Program

m
a Zelfsturing’.

• 
 D

eze coalitie vindt het belangrijk dat elke w
ijk en elk dorp zijn eigen ontm

oetingsplek heeft die past 

bij de schaal, am
bitie m

aar ook draagkracht van de w
ijk of het dorp. H

et ingezette traject van ´Schoon 

door de Poort` draagt hieraan bij. W
ij w

illen als coalitie extra aandacht geven aan het bew
aken van 

de uitgangspunten van ´Schoon door de Poort´. N
iet alleen bij het proces om

 te kom
en tot het 

verzelfstandigen van de gem
eenschapsaccom

m
odaties. M

aar nadrukkelijk w
illen w

ij ook na de 

verzelfstandiging de vinger aan de pols houden, zodat eventuele knelpunten tijdig in beeld zijn en er 

bijgestuurd kan w
orden. W

ij w
illen door deze extra inzet voorkom

en dat gem
eenschapsaccom

m
odaties het 

op term
ijn niet redden.

• 
 Ten aanzien van onderw

ijs(huisvesting) zetten w
ij in sam

enspraak m
et de onderw

ijsbesturen in 

op verduurzam
ing van de gebouw

en. W
aarbij w

ij ernaar streven dat er deze coalitieperiode enkele 

schoolgebouw
en al energieneutraal w

orden. D
aarnaast w

illen w
ij dat zoveel m

ogelijk schoolgebouw
en 

voorzien w
orden van zonnepanelen.

• 
 Inhoudelijk zijn de aanpak laaggeletterdheid, de aandacht voor m

eer- en hoogbegaafde kinderen, de 

koppeling van onderw
ijs en bedrijfsleven (ook grensoverschrijdend) en aandacht voor duurzaam

heid in de 

lessen, them
a’s w

aarover w
ij, naast allerlei andere ontw

ikkelingen, m
et de schoolbesturen in gesprek gaan. 

O
ok blijven w

ij ons inzetten voor de realisatie van de Talentencam
pus.

• 
 W

ij zetten in sam
enspraak m

et betrokkenen in op de transform
atie en verhuizing van de bibliotheek naar 

het centrum
 en het geven van invulling aan het huidige pand.

• 
 W

ij bouw
en m

et jongeren aan de toekom
st van The B. W

ij scheppen aan het begin van deze collegeperiode 

duidelijkheid over de w
ederzijdse verw

achtingen. N
aast The B hebben ook (ontw

ikkelingen bij) onze 

andere jongerensozen en -centra nadrukkelijk onze aandacht.

• 
 D

e toekom
st van de accom

m
odaties van onze sportverenigingen w

orden m
eegenom

en bij de evaluatie 

van het accom
m

odatiebeleid.

• 
 Inzetten op preventie en het stim

uleren van innovatie zijn voor ons belangrijke speerpunten om
 van de 

transform
atie sociaal dom

ein een succes te m
aken, m

aar ook om
 uitgaven beheersbaar te houden.

• 
 O

ok als het gaat om
 ons arm

oedebeleid en schulddienstverlening zetten w
ij in op een verdere 

verschuiving naar preventie en stim
uleren w

ij innovatie, bijvoorbeeld bij het leggen van de verbinding 

m
et duurzaam

heid. D
enk hierbij aan een lagere energierekening van (m

inim
a)huishoudens door 

verduurzam
ing w

oningen. O
ok w

illen w
ij, sam

en m
et regiogem

eenten, in gesprek gaan m
et 

zorgverzekeraars over w
at zij kunnen betekenen voor de kw

etsbaren in onze sam
enleving.

• 
 W

ij koesteren de m
antelzorger en w

illen het m
antelzorgcom

plim
ent in praktische en financiële zin 

opw
aarderen.

• 
 Een adequate, effi

ciënte en effectieve dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel, zeker voor 

inw
oners die ondersteuning nodig hebben. D

oor goede inform
atie, toegang en behandeling stim

uleren 

w
ij dat inw

oners in een vroeg stadium
 hulp zoeken en ontvangen, w

aardoor een beroep op zw
aardere 

interventies voorkom
en w

ordt.

• 
 W

ij zien het kom
en tot een kindpakket als een van de voorbeelden om

 onze dienstverlening te verbeteren 

en daardoor het bereik te vergroten. O
m

 zoveel m
ogelijk gezinnen m

et kinderen in arm
oede te bereiken 

is het van groot belang dat de m
ethode van verstrekking laagdrem

pelig is, bij voorkeur zoveel m
ogelijk in 

natura en dat stigm
atisering van kinderen in arm

oede voorkom
en w

ordt.

• 
 O

m
dat het belangrijk is dat inw

oners m
et vragen over m

aatschappelijke ondersteuning goed begrepen en 

geholpen w
orden, w

illen w
ij de loketfunctie en de daarbij behorende backoffi

ce beter bereikbaar m
aken, 

m
et daarbij een duidelijke terugkoppeling.

• 
 Klachten over de gem

eentelijke hulpverlening binnen het sociaal dom
ein vragen om

 een goede opvang en 

afhandeling. W
ij w

illen bezw
aren laagdrem

pelig onafhankelijk afw
ikkelen en gaan de haalbaarheid van een 

om
budsfunctie in regionaal verband onderzoeken.

• 
 Voor ons als coalitie, m

aar ook voor de Venrayse gem
eenschap, is het behouden van Viecuri belangrijk. 

Passend bij de schaal van Venray en de centrum
functie die w

ij voor de nabije om
geving vervullen.  

O
m

 dit te bereiken, nem
en w

ij een proactieve houding aan richting Viecuri. W
aarbij w

ij ons terdege 

beseffen dat onze beïnvloedingssfeer zijn beperkingen kent. W
el kunnen w

ij als gem
eente een belangrijke 

partner voor Viecuri zijn in de verbinding naar de Venrayse inw
oner en Venrayse partners op het terrein van 

zorg. D
it doen w

e vanuit een m
et inw

oners en partners op te stellen visie over w
at voor zorgaanbod w

e in 

Venray w
illen behouden.

• 
 W

ij zetten in op sport als m
iddel binnen het sociaal dom

ein. W
ij zijn voorstander van het behoud van 

buurtsportcoaches voor Venray. Er w
ordt een voorstel voorbereid, in het kader van de opdracht ‘Evaluatie 

en toekom
stige positionering van Venray Bew

eegt’, hoe het program
m

a te continueren. H
et al dan 

niet door lopen van de financiering uit de rijksregeling ‘Brede im
puls com

binatiefuncties’ w
ordt hierbij 

m
eegenom

en.

• 
 W

ij stellen een plan op voor de inzet van bestaande m
iddelen om

 te kom
en tot een zo breed m

ogelijk 

kunst- en cultuuraanbod, w
aaronder het innovatiefonds.

• 
 W

ij evalueren Cultura Venray en op basis van de uitkom
sten doen w

ij voorstellen voor de toekom
stige 

ontw
ikkeling van Cultura Venray. 
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• 
 W

ij stim
uleren en w

aar nodig en m
ogelijk faciliteren lokale (burger)initiatieven, zoals coöperaties,  

op het gebied van duurzaam
heid als deze bijdragen aan onze duurzaam

heidsdoelstellingen.

• 
 W

at w
ij vragen van anderen, geldt natuurlijk ook voor ons als gem

eente als het gaat om
 ons eigen 

vastgoed. W
ij brengen in beeld w

at er voor nodig is om
 ons eigen vastgoed energieneutraal te m

aken,  

om
 van daaruit te kom

en m
et voorstellen om

 dit ook daadw
erkelijk te realiseren.

• 
 W

ij vragen het college om
 de gevolgen van onze duurzaam

heidsagenda als het gaat om
 gevraagde 

m
iddelen uit te w

erken en in het collegeprogram
m

a op te nem
en.

3.3.2  
W

ON
IN

GBOUW
 EN W

OON
OM

GEVIN
G

Zoals in het inleidend stukje bij dit hoofdstuk al benoem
d, zijn er diverse ontw

ikkelingen die vragen om
 een 

actieve houding vanuit de gem
eente als het gaat om

 w
oningbouw

 en w
oonom

geving.  

W
ij spreken m

et elkaar af:

• 
 W

ij om
arm

en de uitgangspunten van de O
m

gevingsw
et en vooruitlopend op de im

plem
entatie passen 

w
ij deze zoveel m

ogelijk toe. W
ij zetten in op het per 1 januari 2021 klaar zijn voor de opgaven bij de 

start van de w
et. O

m
 vervolgens conform

 de am
bitie uit het vastgestelde procesplan (=pragm

atisch 

onderscheidend) stapsgew
ijs, nuchter en de goede zaken behoudend, toe te w

erken naar 2029.

• 
 M

et betrekking tot w
oningbouw

 w
illen en m

oeten w
e m

et de tijd m
ee, w

aarbij w
ij erop inzetten 

groeigem
eente te zijn en blijven. D

it betekent dat w
ij:

• 
 de planvoorraad goed en kritisch beheren en dat w

ij het belangrijk vinden dat de juiste w
oning op de 

juiste plek kom
t; 

• 
 m

et onze W
oonvisie als kw

alitatief kader inzetten op bouw
en naar behoefte en inzetten op groei. D

aar 

w
aar een overschot aan plannen is proberen w

ij deze te saneren en te zorgen voor voldoende sociale 

w
oningbouw

, m
et nadrukkelijk ook aandacht voor sociale w

oningbouw
 in de dorpen;

• 
 ruim

te bieden aan alternatieven die ontstaan vanuit de sam
enleving, zoals w

oonhofjes;

• 
 het toekom

stbestendig (levensloopbestendig en duurzaam
) m

aken van de bestaande w
oningvoorraad 

als een grote opgave zien voor de kom
ende jaren. H

ierbij is een belangrijke rol w
eggelegd voor 

particulieren en corporaties en is onze rol vooral die van aanjager.

• 
 W

ij onderzoeken de m
ogelijkheden voor de introductie van groenkorven.

• 
 H

et St. Annapark is voor Venray een gebied m
et een belangrijke m

aatschappelijke, landschappelijke en 

historische w
aarde. W

ij hebben alle vertrouw
en in de gestarte particuliere ontw

ikkeling. W
ij hechten als 

coalitie sterk aan de toegankelijkheid en herkenbaarheid van het St. Annapark. W
ij hebben van daaruit de 

bereidheid om
 m

ee te denken over de toegankelijkheid en herkenbaarheid van St. Annapark.

• 
 M

et betrekking tot het Roekenbosch houden w
ij vast aan het ingezette proces van m

ediation. Juist om
dat 

alle betrokkenen via dit proces invloed hebben op de uitkom
st. W

ij conform
eren ons aan de uitkom

st 

van het proces dat doorlopen w
ordt en hebben er alle vertrouw

en in dat deze positief is voor zow
el het 

Roekenbosch als Blittersw
ijck. 

• 
 W

ij stellen m
et inbreng van alle belanghebbenden een visiedocum

ent op voor het gebied Vlakw
aterbos. 

D
it visiedocum

ent dient als basis voor het op te stellen bestem
m

ingsplan. Tot er een besluit is genom
en, 

zullen alle initiatieven, zoals gebruikelijk, getoetst w
orden aan het vigerende bestem

m
ingsplan.

• 
 W

ij stellen een gebiedsvisie op voor het gebied O
ostrum

se H
eide–Blakt-O

irlo.

3.3  
W

ON
EN

ON
ZE AM

BITIE

O
ntw

ikkelingen als O
m

gevingsw
et en duurzaam

heid, m
aar ook ontw

ikkelingen op het gebied van 

dem
ografie en veiligheid stellen ons de kom

ende jaren voor grote opgaven binnen W
onen. W

aarbij w
ij 

onm
iddellijk toevoegen dat deze ontw

ikkelingen zich niet beperken tot alleen W
onen. M

aar gezien de im
pact 

van ontw
ikkelingen op W

onen, geven w
ij ze in deze paragraaf een plek. 

M
et de genoem

de, niet uitputtende, ontw
ikkelingen in het achterhoofd zetten w

ij in op vraaggericht, 

duurzaam
, levensloopbestendig en divers bouw

en. W
aarbij er m

et inw
oners en partners gezorgd w

ordt voor 

een leefbare, duurzam
e en veilige w

oon- en leefom
geving.

W
AT SPREKEN W

IJ AF?

3.3.1  
DUURZAAM

H
EID

Er is in de voorafgaande hoofdstukken en paragrafen al het nodige geschreven over het them
a 

duurzaam
heid. In deze paragraaf w

erken w
ij een aantal afspraken over duurzaam

heid concreet uit. 

Venray zet in op verschillende onderdelen als het gaat om
 duurzaam

heid: energietransitie, klim
aatadaptatie 

en circulaire econom
ie. D

aarbij voeren w
ij in elk geval de m

aatregelen uit die voortvloeien uit het 

Energieakkoord en het Klim
aatakkoord van Parijs. O

ok nem
en w

ij direct m
aatregelen die in elk scenario goed 

zijn, zoals bevorderen van energiebesparing bij bedrijven en huishoudens. In algem
ene zin zien w

ij daarbij 

voor de gem
eente een belangrijke rol op het gebied van com

m
unicatie, voorlichting en advies.  

D
it geschreven hebbende spreken w

ij af:

• 
 Als het gaat om

 de energietransitie is onze inzet om
 op voorhand niets uit te sluiten. Energiebesparing, 

zonne-energie, w
indenergie, w

arm
tebronnen en biom

assa m
aken allem

aal onderdeel uit van m
aatregelen 

die genom
en kunnen w

orden om
 onze energiedoelstellingen te behalen. 

• 
 D

aarbij verdient in onze ogen energiebesparing extra aandacht om
dat hier bij grotere groepen m

ensen 

draagvlak te halen is. 

• 
 W

ij onderzoeken de m
ogelijkheden om

 te kom
en tot financieringsarrangem

enten zoals, niet uitputtend, 

een gem
eentelijk revolverend fonds en beperking van huurstijging bij energiebesparende m

aatregelen, 

zodat voorkom
en w

ordt dat er een ongelijke verdeling van de lusten en de lasten is van de energietransitie.

• 
 O

m
 de transitie naar een energieneutrale toekom

st in één keer goed te doen, zullen w
ij per dorp en w

ijk, 

m
et inw

oners en partners, m
oeten onderzoeken w

elke m
aatregelen het m

eest effectief zijn en dit vertalen 

naar een gebiedsaanpak, om
 zo snel m

ogelijk het energieverbruik terug te brengen. W
e gaan naar een 

toekom
st zonder gebruik van aardgas, m

aar w
illen daarbij w

el dat de alternatieven betaalbaar en duurzaam
 

zijn. W
ij zetten in op een pilot om

 een dorp, w
ijk of een gedeelte daarvan, aardgasvrij te m

aken.

• 
 Binnen de aanpakken die w

ij op het gebied van duurzaam
heid kiezen, nem

en w
ij w

aar nodig ook het 

treffen van m
aatregelen inzake asbestsanering m

ee.

• 
 In het kader van klim

aatadaptatie zetten w
ij m

et het W
aterschap Lim

burg in op het voor 2035 realiseren 

van een forse toenam
e in lokale bergingscapaciteit, het afkoppelen van hem

elw
ater van het riool, de 

afvoercapaciteit, strom
end w

ater en stedelijk groen. In sam
enspraak m

et provincie en W
aterschap 

w
il Venray het verharde oppervlak verm

inderen en de infiltratie bij bestaande bouw
 en nieuw

bouw
 

verbeteren.

• 
 Als het gaat om

 circulaire econom
ie m

oet voorkom
en w

orden dat een grondstof afval w
ordt. W

ij herzien 

vanuit dit uitgangspunt het afvalbeleid, w
aarbij terugw

innen van w
aardevolle producten en grondstoffen 

inzet is. 
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G
ezien het voorgaande w

orden veiligheid, het handhaven en de preventieve aanpak daarvan,  

m
eer en m

eer een integrale opdracht. W
ij spreken hierover m

et elkaar af:

• 
 Voor de kom

ende periode zetten w
ij binnen ons integraal veiligheidsbeleid in elk geval in op 

• 
 een goed functionerende ketenaanpak voor personen m

et verw
ard gedrag, w

aarbij de leefw
ereld van 

betrokkene voorop staat;

• 
 de bew

eging #RespectO
n, een bew

eging door en voor jongeren bedoeld om
 m

eer respect te genereren 

voor alles w
at anders is. In de periode tot en m

et 2020 w
orden uiteenlopende activiteiten georganiseerd 

in w
ijken, binnen het verenigingsleven en het onderw

ijs.  D
aar w

aar m
ogelijk en effectief gebleken, 

w
orden activiteiten geborgd;

• 
 verbeterde inform

atiepositie, m
eer alertheid, verhoogde m

eldingsbereidheid alsook een verbetering van 

het instrum
entarium

 in de strijd tegen uiteenlopende vorm
en van onderm

ijning.

• 
 W

ij w
illen kom

en tot een dekkend netw
erk van w

ijkteam
s of vergelijkbare voorziening, zichtbaarheid van 

BO
A’s, m

ediators die bem
iddelen bij beginnende conflicten en bij com

plexe, escalerende burenconflicten 

en laagdrem
pelige m

anieren van m
elding en terugkoppeling. D

it zijn w
at ons betreft m

iddelen die kunnen 

bijdragen aan een positieve ontw
ikkeling van het veiligheidsgevoel en de verschuiving van curatie naar 

preventie.

• 
 W

ij w
illen dat w

oningen die gebouw
d w

orden voldoen aan het ‘Politiekeurm
erk Veilig W

onen N
ieuw

bouw
’.

• 
 W

ij herijken ons handhavingsbeleid, vanuit een gedeelde visie op handhaving op basis w
aarvan duidelijke 

keuzes gem
aakt m

oeten w
orden en prioriteiten m

oeten w
orden gesteld.

• 
 Als het gaat om

 de uitvoering van handhaving zetten w
ij in op een integrale aanpak die ervoor zorgt 

dat inw
oners zich veilig en tevreden voelen. N

iet alleen op straat en in huis, m
aar ook als het gaat om

 

illegale bew
oning, uitkeringsfraude, crim

inele activiteiten zoals de productie van verdovende m
iddelen en 

onderm
ijning. D

it punt kent overlap m
et het derde punt bij het eerste bolletje. 

D
aarbij begint het m

et het beschikbaar hebben van de juiste inform
atie over personen, percelen en 

gebouw
en (linkt bijvoorbeeld aan het BRP) w

aarm
ee handhavers hun w

erk kunnen doen. H
andhavers 

die op hun beurt w
aardevolle inform

atie de organisatie binnenbrengen. D
oor integraal sam

en te w
erken 

zorgen w
e ervoor dat w

e voor het hele brede containerbegrip ‘veiligheid’ een afdoende antw
oord hebben 

op de zorgen van onze inw
oners. Voor de gem

eente als organisatie is de verw
achting dat een investering 

in veiligheid en handhaving zichzelf op term
ijn dubbel en dw

ars terugverdient in de vorm
 van bijvoorbeeld 

m
inder uitkeringen en hogere w

oz-opbrengsten.

• 
 H

et college w
ordt gevraagd om

 de gevolgen van het voorgaande voor de benodigde inzet van m
iddelen 

uit te w
erken en in het Collegeprogram

m
a op te nem

en.

• 
 Asociaal gedrag, onderm

ijnend gedrag en verhuftering accepteren w
ij niet en w

ordt m
et alle m

ogelijke 

m
iddelen aangepakt. D

e inzet van geen enkel instrum
ent, w

aaronder cam
eratoezicht, w

ordt daarbij 

uitgesloten. Er is m
om

enteel een pilot cam
eratoezicht in voorbereiding.

3.3.3  
H

UISVESTIN
G ARBEIDSM

IGRAN
TEN

hebben een belangrijk aandeel in het feit dat onze econom
ie kan blijven groeien. D

aarnaast krijgen w
e in 

onze regio en dus ook in Venray steeds nadrukkelijker te m
aken m

et een vergrijzende beroepsbevolking.  

D
eze vergrijzing is zodanig dat de baanopeningen die als gevolg daarvan ontstaan niet opgevuld kunnen 

w
orden door onze jongeren die de arbeidsm

arkt betreden. Zie verder ook paragraaf 3.4 W
erken.

H
et aantrekkelijk zijn voor arbeidsm

igranten om
 zich hier tijdelijk of perm

anent te vestigen is een van 

de m
aatregelen die w

e kunnen treffen om
 te voldoen aan de toenem

ende vraag naar arbeidskrachten. 

Arbeidsm
igranten die zich hier perm

anent w
illen vestigen, kom

en terecht op de reguliere w
oningm

arkt 

en vinden langs die w
eg hun plek in onder andere de Venrayse sam

enleving. Als het gaat om
 tijdelijke 

huisvesting lopen w
e in onze regio en ook Venray aan tegen de nodige w

eerstand, m
et nam

e als het gaat 

om
 grootschalige huisvesting voor arbeidsm

igranten die hier tijdelijk w
illen verblijven. Bij kleinschalige 

huisvesting is deze w
eerstand veel m

inder. Vandaar dat kleinschalige huisvesting ook volop gebeurt, alleen is 

dit gezien aantallen, m
aar ook bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van handhaving, niet voldoende.

M
et in het achterhoofd het belang van arbeidsm

igranten voor onze lokale en regionale econom
ie spreken w

ij 

het volgende af:

• 
 W

ij blijven in regionaal verband m
eew

erken aan de actualisering van het huidige ‘Regionaal kader 

huisvesting arbeidsm
igranten’. W

aarbij ook inzicht w
ordt gegeven in de huidige en toekom

stige aantallen 

en de daaruit voortvloeiende huisvestingsvraag.

• 
 W

ij kijken kritisch naar de vaak gehanteerde verdeling in short-, m
id- en longstay. Ervaring leert dat 

arbeidsm
igranten vaak na 1,5 tot 2 jaar bepalen of ze zich ergens definitief w

illen vestigen. H
ierm

ee m
oeten 

w
ij rekening houden als het gaat om

 tijdelijke huisvesting.

• 
 W

ij verlenen in deze collegeperiode, naast m
edew

erking aan kleinschalige huisvesting arbeidsm
igranten, 

ook m
edew

erking aan tenm
inste 1 à 2 initiatieven grootschalige huisvesting arbeidsm

igranten binnen onze 

gem
eentegrenzen, w

aarbij het gaat om
 locaties voor tussen de 100 en m

axim
aal 250 personen. H

et gaat 

daarbij om
 locaties voor de langere term

ijn, zow
el bestaande gebouw

en als nieuw
bouw

. Bij de keuze voor 

de locatie spelen de om
geving en de beheersbaarheid een belangrijke rol. Bijvoorbeeld de kernrandzones 

of randen van bedrijventerreinen.

• 
 O

p het m
om

ent dat initiatiefnem
ers zich m

elden m
et plannen voor huisvesting arbeidsm

igranten, zijn 

randvoorw
aardelijk goed beheer en het voldoen aan het SN

F-keurm
erk voor ons belangrijk. Zodat w

ij 

w
eten dat w

ij zaken doen m
et een organisatie die gezondheid, kw

aliteit en w
et- en regelgeving hoog in het 

vaandel heeft.

3.3.4  
VEILIGH

EID EN H
AN

DH
AVIN

G

Veiligheid is een containerbegrip, dat voor iedere Venraynaar een andere betekenis kan hebben.  

D
e een denkt aan verkeersveiligheid, de ander aan veiligheid in huis of crim

inaliteit. D
e zorg voor de 

veiligheid van haar inw
oners is een belangrijke taak voor de gem

eente. D
ie veelvoud aan lading van 

hetzelfde begrip m
aakt die taak er niet gem

akkelijker op. D
aarnaast constateren w

ij dat de feitelijke veiligheid 

toeneem
t, m

aar dat de inzet die gepleegd m
oet w

orden om
 die veiligheid te borgen ook sterk toeneem

t.  

D
at geldt voor het borgen van een veilige w

oon- en leefom
geving, de alcohol- en drugspreventie, integriteit 

en veiligheid, extra bevoegdheden of taken w
aar w

e als gem
eente m

ee aan de slag m
oeten et cetera.  

D
e aanpak van georganiseerde, onderm

ijnende crim
inaliteit, crim

inaliteit w
aarbij de boven- en onderw

ereld 

steeds m
eer m

et elkaar verstrengeld raken, kom
t daarbij nadrukkelijker op de bestuurlijke agenda. 
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• 
 In het bijzonder blijven w

ij, als kartrekkende gem
eente binnen de Regio Venlo, ons inzetten voor de 

ontw
ikkeling van insectenteelt en de regionale agro-agenda (m

et Agrofood Capital en Food Valley).  

D
oel is gezond en veilig voedsel, geproduceerd door een innovatieve en econom

isch krachtige agrarische 

sector die m
et haar kennis helpt de w

ereld te voeden.

• 
 Ten aanzien van toerism

e en recreatie geven w
ij m

et partners, de zogenaam
de ´coaliton of the w

illing´, 

uitvoering aan het door de gem
eenteraad vastgestelde ‘Actieprogram

m
a Vrijetijdseconom

ie 2018-2025’. 

• 
 D

aarnaast vinden w
ij het als coalitie belangrijk dat w

ij m
axim

aal gebruik m
aken van de m

ogelijkheden 

die de M
aasom

geving ons biedt. En kijken w
ij naar de m

ogelijkheden om
 de netw

erken van w
andel- en 

fietspaden verder te versterken. W
aarbij w

ij ook aandacht hebben voor het w
aar nodig verbeteren van de 

Toeristische O
verstap Punten, startplaatsen w

aar je van de auto naar de fiets kunt overstappen.

• 
 W

ij ondersteunen kennisvergaring en -overdracht van onze historie en onze om
geving/streek.  

D
it ter verbetering van onze gastvrijheid voor, inform

atieverstrekking aan en binding van toeristen en 

bezoekers. W
ij denken concreet aan gidsengilde, VVV-taak, landschapsam

bassadeurs.

• 
 W

ij kiezen, afhankelijk van de evaluatie, voor de voortzetting van Venray Bloeit als instrum
ent voor de 

Venray prom
otie.

3.4.2  
N

ATUUR EN PLATTELAN
D

D
e kom

ende decennia kom
en grote structurele veranderingsopgaven bij elkaar in het landelijke gebied. D

at 

vraagt om
 een integrale benadering, w

aarbij opgaven voor landbouw
, natuur, kw

aliteit van de leefom
geving, 

m
ilieu en w

ater (nog) m
eer hand in hand gaan en in sam

enhang m
et elkaar w

orden opgepakt. Een stevige 

opgave w
aar actoren gezam

enlijk voor staan. 

D
e land- en tuinbouw

 in Venray is volop in bew
eging. D

iverse trends en ontw
ikkelingen, zow

el binnen 

de agrarische sector als op m
aatschappelijk vlak, vragen om

 een heroverw
eging van de am

bities voor de 

landbouw
. H

et gaat om
 de voortgaande schaalvergroting, de zorgen over de afnam

e van de biodiversiteit, de 

toenem
ende zorg over gezondheid, de discussie over voedsel, de klim

aatontw
ikkelingen, het belang van de 

groene leefom
geving, de energietransitie en circulaire econom

ie.

W
ij w

illen dat de land- en tuinbouw
 in de gem

eente Venray een sterke econom
ische sector is en blijft w

aarbij 

m
eer dan voorheen rekening w

ordt gehouden m
et de volksgezondheid, m

ilieu en natuur. D
e opbrengsten 

zijn goed m
aar het hoge kostenniveau en hoge intensiteit van grondgebruik m

aken de sector ook kw
etsbaar. 

D
e bedrijven hebben reeds nu invloed op het w

oon- en leefklim
aat van de bew

oners. D
e toekom

st voor de 

leefbaarheid w
ordt in sterke m

ate beïnvloed door de verdere ontw
ikkelingen in de veehouderij.

3.4.3  
VISIE VEEH

OUDERIJ

O
nze gem

eenteraad heeft in dialoog m
et betrokkenen een visie veehouderij opgesteld en vervolgens in 

januari 2018 vastgesteld. D
e visie m

oet bijdragen aan een goede balans tussen de ontw
ikkelingsruim

te voor 

de veehouderij en de bescherm
ing van een goed w

oon- en leefklim
aat voor de inw

oners. 

O
p basis van de vastgestelde visie w

ordt een program
m

a opgesteld voor de uitvoering van de zes 

m
aatregelen uit de visie, noodzakelijk om

 de visie te realiseren. Zonder het in gang gezette proces te w
illen 

verstoren, spreken w
ij aanvullend het volgende m

et elkaar af:

• 
 W

ij gaan binnen de kaders van het raadsbesluit aan de slag m
et de uitw

erking van de visie veehouderij. Afspraak 

is dat de veehouderij in de gem
eente Venray zich duurzaam

 ontw
ikkelt. O

nder duurzaam
 verstaan w

ij een 

econom
isch krachtige veehouderij m

et veel aandacht voor m
ens, dier, m

ilieu, gezondheid en leefom
geving.

3.4  
W

ERKEN

ON
ZE AM

BITIE

W
ij m

aken het m
ogelijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam

 kunnen blijven innoveren en 

ontw
ikkelen. H

oew
el veel ontw

ikkelingen binnen W
erken een bovenlokale schaal kennen, is het onze am

bitie 

om
 als Venray ook voor bedrijven herkenbaar te blijven. D

oor het creëren van goede randvoorw
aarden zoals 

een goede dienstverlening, een goede bereikbaarheid, voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten en een 

goede verbinding tussen het onderw
ijs en bedrijfsleven blijven w

ij aantrekkelijk als vestigingsplaats, zeker 

voor de bestaande Venrayse bedrijven.

W
AT SPREKEN W

IJ AF?

3.4.1  
ECON

OM
ISCH

E ON
TW

IKKELIN
G, KEN

N
ISIN

FRA EN ARBEIDSM
ARKT

Venray is econom
isch w

eer op de goede w
eg. D

eze econom
ische groei zorgt in toenem

ende m
ate voor krapte 

op de arbeidsm
arkt, ook binnen onze speerpuntsectoren m

aakindustrie, zorg, logistiek en agrofood. N
aast de 

econom
ische groei gaat ook de vergrijzende beroepsbevolking in toenem

ende m
ate bijdragen aan de krapte 

op te arbeidsm
arkt. M

aar niet alleen de arbeidsm
arkt gaat knellen, ook de ontw

ikkelruim
te voor bedrijven 

binnen de gem
eente Venray gaat m

ogelijk knellen. D
eze vraagstukken, m

aar ook de ontw
ikkelingen binnen 

de kennisinfrastructuur zoals de Brightlands Cam
pus, kennen nadrukkelijk een regionale en som

s zelfs 

bovenregionale dynam
iek. W

aarbij de beïnvloedingsm
ogelijkheden voor en de m

aakbaarheid door ons als 

gem
eente(n) zijn beperkingen kent. 

H
ierm

ee rekening houdend spreken w
ij af:

• 
 W

ij gaan zuinig om
 m

et de resterende ontw
ikkelruim

te en gaan daarnaast op zoek naar 

uitbreidingsm
ogelijkheden zodat w

e als Venray niet op slot raken. H
et in stand houden van lokale 

dynam
iek is voor ons belangrijk. W

etende dat de doorlooptijd in N
ederland voor een ontw

ikkeling vanaf 

idee tot daadw
erkelijke uitgifte vaak tien jaar is, w

illen en kunnen w
ij hier niet m

ee w
achten.

• 
 N

aast het voorgaande leggen w
ij ook de focus op herontw

ikkeling van bestaande bedrijventerreinen. 

M
et aandacht voor kw

alitatieve ontw
ikkeling en voor zover m

ogelijk bijdragend aan de diversiteit in onze 

w
erkgelegenheid.

• 
 W

ij m
aken een inventarisatie om

 daken op bedrijventerreinen te voorzien van zonnepanelen. O
p basis van 

deze inventarisatie m
aken w

ij een plan om
 dit vervolgens ook daadw

erkelijk te realiseren.

• 
 Van nieuw

e bedrijven die zich in Venray w
illen vestigen, m

aar ook van bestaande bedrijven die investeren 

in nieuw
bouw

, verw
achten w

ij dat zij duurzaam
heidsm

aatregelen nem
en, zoals zonnepanelen op het dak 

en afkoppeling riool.

• 
 O

p het gebied van de arbeidsm
arkt zorgen w

ij m
et onze ketenpartners (w

erkgevers, onderw
ijs), 

kw
alitatief en kw

antitatief, voor voldoende arbeidskrachten. H
et gaat daarbij om

 het toeleiden van 

uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsm
arkt (w

erken naar verm
ogen), het opleiden van onze jongeren 

voor banen en com
petenties van de toekom

st en het, gezien de oplopende krapte, aantrekkelijk zijn voor 

bijvoorbeeld statushouders en arbeidsm
igranten. M

aar ook om
 een them

a als een leven lang leren om
 onze 

w
erkenden toegerust te houden voor de veranderende vraag naar arbeid, onder andere als gevolg van 

technologische ontw
ikkelingen.

• 
 W

ij blijven ons inzetten voor de realisatie van de Brightlands Cam
pus. Vanuit de gedachte dat door de 

innovatie die van daaruit plaatsvindt w
e als regio en dus ook als Venray aantrekkelijker w

orden voor 

jongeren, studenten en hoger opgeleide w
erkenden. D

aar w
aar de kansen zich voordoen, investeren w

ij 

ook in de O
ostw

estverbinding, zow
el richting D

uitsland als richting H
elm

ond/Brainport Eindhoven.
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• 
 een overzichtelijk, com

pact, com
pleet en com

fortabel kernw
inkelgebied m

et duidelijke aanlooproutes,

• 
 een aantrekkelijke openbare ruim

te. 

H
ierbij vindt afstem

m
ing plaats m

et andere deelprojecten in het centrum
, zoals het fiets- en parkeerbeleid, de 

aanpak D
e Vergeten D

riehoek, Laathof/G
oum

ansplein, Blekersveld enzovoort.

Als coalitie onderschrijven w
ij de w

eg die m
et de uitvoering van de Centrum

visie is ingeslagen. D
aarbij 

spreken w
ij nog het volgende af:

• 
 Bij de realisatie van de centrum

visie leggen w
ij nadrukkelijk de verbinding naar onze 

duurzaam
heidsam

bities. D
it betreft zow

el de energietransitie, klim
aatadaptatie en circulaire econom

ie, als 

ook het nog aantrekkelijker m
aken van het centrum

 door dit te koppelen aan m
eer groen in het centrum

.

• 
 N

aast investeren in het centrum
 m

oet ook D
e Brier extra ondersteuning krijgen voor een goede ontsluiting 

en een betere uitstraling van onder andere de openbare ruim
te. D

it doen w
ij in sam

enspraak m
et de 

ondernem
ers. W

ij nem
en hierbij ook de m

ogelijkheid om
 functies toe te voegen m

ee.

3.4.5  
IN

FRASTRUCTUUR EN M
OBILITEIT

Al sinds enige jaren w
ordt er m

et partners, niet in de laatste plaats de provincie, gew
erkt aan een verdere 

verbetering van de bereikbaarheid van Venray voor inw
oners, bezoekers en bedrijven over de w

eg (N
270/Via 

Venray), w
ater (H

aven W
anssum

) en het spoor (M
aaslijn, stationsom

geving). 

D
aarnaast is er de afgelopen jaren m

et partners in regionaal verband gew
erkt aan de totstandkom

ing 

van een nieuw
e m

obiliteitsvisie: Trendsportal. D
eze visie gaat er vanuit dat ontw

ikkelingen op het gebied 

van m
obiliteit m

aken dat er langzaam
 m

aar zeker sprake is van een m
obiliteitstransitie. W

aarbij er naar 

verw
achting een verschuiving van m

eer traditionele infraprojecten naar andersoortige projecten op het 

gebied van verkeer en vervoer plaatsvindt.

D
it w

etende spreken w
ij als het gaat om

 infrastructuur en m
obiliteit verder af:

• 
 In het verlengde van de plannen voor het opw

aarderen van de M
aaslijn w

erken w
ij m

et de provincie in 

2018 een visie op de stationsom
geving uit.

• 
 Sam

en m
et partners zetten w

ij in op het verbeteren van de grensoverschrijdende infraverbindingen.

• 
 W

ij zetten in op het m
ogelijk m

aken van m
eer elektrische oplaadpunten voor auto en fiets.

• 
 W

ij verduurzam
en ons eigen gem

eentelijk w
agenpark en zetten in op het stim

uleren van het gebruik van 

deelauto’s.

• 
 W

ij zetten in op het verder verbeteren van de m
ogelijkheden voor vrachtw

agen parkeren.

• 
 W

ij zetten in op in ieder geval in stand houding en w
aar m

ogelijk verbetering van het niveau van het 

openbaar vervoer Venray en dorpen, w
aaronder bestaande en nieuw

e w
ensbusprojecten.

• 
 W

ij hebben aandacht voor: 

• 
 de overlast die de toegenom

en verkeersintensiteit van de A73 m
et zich m

eebrengt voor om
w

onenden;

• 
 de ‘landbouw

route’, zodat het landbouw
verkeer zo m

in m
ogelijk gebruik hoeft te m

aken van doorgaande 

routes;

• 
 het onderhoud van de bestaande infrastructuur.

• 
 O

m
 het gebruik van de fiets te stim

uleren realiseren w
ij de ‘D

erde Ring Venray’. Een lokale ring van fietsverbin-

dingen die het aantrekkelijker m
aakt de fiets te gebruiken. Zow

el binnen Venray als van/naar het buitengebied. 

D
oor de opzet van de ring w

orden verbindingen korter en de routes aantrekkelijker m
et als doel dat eerder 

voor de fiets dan voor de auto w
ordt gekozen. D

it kom
t zow

el het m
ilieu als de gezondheid ten goede.

• 
 Voor ons staat daarbij voorop dat w

ij uitgaan van kansen, w
aarbij w

ij in gesprek blijven en sam
enw

erking 

zoeken m
et de ondernem

ers, inw
oners, N

G
O

’s (niet-gouvernem
entele organisaties) en andere overheden 

zoals de provincie Lim
burg. 

• 
 D

ynam
iek m

oet blijven bestaan en de sector m
oet zich kunnen blijven innoveren en ontw

ikkelen.  

D
e gem

eente w
il voorlopers belonen door ruim

te te bieden voor innovatie. D
enk bijvoorbeeld aan 

initiatieven als Kipster. O
ndanks dat er risico’s zijn (w

orden de verw
achtingen w

aargem
aakt?) biedt 

innovatie kansen voor een verdergaande duurzam
e landbouw

. H
ierbij leggen w

ij de nadruk op: 

• 
 de verbinding naar duurzaam

heid en circulariteit, onder andere door te stim
uleren dat investeringen 

die een bedrijf doet, op de schaal van dat bedrijf leiden tot een verbetering van de duurzaam
heid. 

Bijvoorbeeld een lagere em
issie of geen uitbreiding van dieren op bedrijfsniveau binnen de gem

eente 

zonder aantoonbare m
ilieuw

inst.

• 
 het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen , om

dat zij een bedreiging vorm
en voor onze 

gezondheid en m
ilieu. D

aarbij kijken w
ij zow

el naar de kansen die innovatie biedt als de m
ogelijkheden 

die er zijn in relatie tot stoppende bedrijven.

• 
 W

ij gaan onze gem
eentelijke geurverordening actualiseren en aanpassen aan nieuw

e inzichten.

• 
 Bij de uitw

erking van de visie leggen w
ij verbinding m

et de m
ogelijkheden die Rijks- en Provinciale 

m
iddelen bieden om

 problem
en aan te pakken, m

aar ook om
 te innoveren. Concreet denken w

ij aan 

m
iddelen voor de w

arm
e sanering varkenshouderij uit het Regeerakkoord en de inzet van gelden uit het 

Plattelandsontw
ikkelingsprogram

m
a (PO

P3).

• 
 W

ij stellen een lokale Ruim
te-voor-Ruim

te-regeling in als stim
uleringsregeling voor het oplossen van 

knelpunten en verplaatsingen. H
iervoor w

orden in het kader van de W
oonvisie w

ooncontingenten 

beschikbaar gesteld.

• 
 W

ij m
oeten en gaan aan de slag m

et Vrijkom
ende Agrarische Bebouw

ing (VAB’s).

• 
 W

ij zetten in op een intensivering van toezicht en handhaving, w
aarbij w

ij ons richten op:

• 
 het terugdringen van de latente, niet gebruikte, vergunningen. D

e basis hiervoor w
ordt gevorm

d door 

een uit te voeren inventarisatie en een risicobeoordeling daarvan;

• 
 het controleren en handhaven van luchtw

assers w
aarbij ook de verplichte m

onitoring w
ordt betrokken. 

Luchtw
assers m

oeten goed functioneren;

• 
 een sam

enw
erking m

et partners om
 te kom

en tot een integrale controle van m
estverw

erking en 

-transport. M
estfraude w

ordt niet getolereerd.

• 
 Er w

ordt nadrukkelijk ingezet op m
onitoring om

 de uitvoering van de visie veehouderij Venray te kunnen 

m
eten. Bij de uitw

erking w
ordt de opbrengst vanuit de dialoog Intensieve Veehouderij en andere 

deskundige onderzoeksresultaten van derden betrokken. D
aarbij w

illen w
ij ook:

• 
 in ons bredere streven om

 te w
erken aan de kw

aliteit van onze leefom
geving, w

illen w
ij ook voor de 

uitvoering van de visie veehouderij gebruik m
aken van het netw

erk van m
eetpunten voor luchtkw

aliteit. 

D
aarbij m

aken w
e m

axim
aal gebruik van dat w

at er al is. M
eetresultaten gebruiken w

ij voor het 

verbeteren van ons beleid en de uitvoering;

• 
 inzicht over de w

aterkw
aliteit. W

ij onderzoeken in sam
enspraak m

et het W
aterschap w

at er nog nodig is 

om
 de w

aterkw
aliteit te m

eten.

3.4.4  
CEN

TRUM
ON

TW
IKKELIN

G

M
et de uitvoering van de centrum

visie hebben w
ij een duidelijk doel voor ogen: verm

inderen van de 

leegstand en m
eer beleving en ‘reuring’ in het centrum

 van Venray. D
aarbij is afgesproken dat w

ij de kom
ende 

jaren actief inzetten op:
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• 
 dat w

ij op basis van dit coalitieakkoord onze eigen investeringsagenda opstellen, op basis w
aarvan w

ij het 

gesprek aangaan m
et de Provincie Lim

burg.

3.5.2  
PARTICIPATIE IN

W
ON

ERS BIJ LOKALE DEM
OCRATIE

O
ndanks dat de opkom

st bij de laatste gem
eenteraadsverkiezingen (iets) hoger w

as dan in 2014, neem
t een 

groot deel van de stem
gerechtigden niet de m

oeite om
 te stem

m
en voor de gem

eenteraadsverkiezingen 

in Venray. D
e oorzaken hiervoor zullen divers zijn, echter het schept w

el de verplichting om
 blijvend te 

investeren in het betrekken van de inw
oners bij het reilen en zeilen in Venray. 

O
m

 dit te verbeteren spreken w
ij af:

• 
 dat w

ij blijven investeren in het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij beslissingen die hen 

m
ogelijk zullen raken, in het rondom

 belangrijke zaken een dialoog m
ogelijk m

aken, m
aar ook in het 

aannem
en van een positieve grondhouding rondom

 initiatieven die als doel hebben om
 de kloof tussen 

inw
oner en gem

eente te verkleinen;

• 
 dat de coalitie vanuit het huidige politieke besluitvorm

ingstraject m
et com

m
issiestructuur en drie 

com
m

issies van advies, w
il doorpakken op de ingezette culturele verandering van ‘m

eer naar voren en m
eer 

naar buiten’. O
m

 daarm
ee de transparantie en de participatie (m

eer dialoog) van inw
oners bij de lokale 

dem
ocratie te verbeteren. Aandachtspunten van de coalitie daarbij zijn:

• 
 experim

enteren m
et andere w

erkvorm
en die m

et com
m

issie en raad het BO
B-m

odel vorm
en (BO

B = 

Beelvorm
end-O

piniërend-Besluitvorm
end),

• 
 aandacht voor hoe jeugd en jongeren actief te betrekken bij de politiek,

• 
 het vervolgen van het traject ‘G

rip op sam
enw

erking’.

3.5.3  
EEN OP DE TOEKOM

ST TOEGERUSTE DIEN
STVERLEN

IN
G

In hoofdstuk 2 hebben w
ij al stil gestaan bij onze organisatie. D

aarnaast is een kw
alitatief goede en snelle 

dienstverlening belangrijk. W
ij spreken hierover m

et elkaar af:

• D
at op de organisatiegebieden processen en inform

atie gezien ontw
ikkelingen als de O

m
gevingsw

et, 

digitale agenda 2020, zaakgericht w
erken en het G

egevenshuis extra inzet nodig is. M
et nam

e de com
ponent 

inform
atietechnologie zal de kom

ende jaren in de sam
enleving en daarm

ee ook bij de overheid sterk groeien. 

D
it vraagt om

 een procesgerichte organisatie m
et digitale dienstverlening aan inw

oners en ondernem
ers 

w
aar m

ogelijk.

• 
 D

at w
ij investeren in het realiseren van een structureel kw

alitatief goede Basisregistratie Personen (BRP). 

Zodat w
e naast onze prim

aire dienstverlening ook de kw
aliteit van de BRP kunnen borgen. D

aarvoor is 

m
eer controle nodig op de correctheid van door inw

oners verstrekte gegevens w
at m

eer specialistische 

kennis vraagt. W
ij w

illen dat de kw
aliteit van de BRP voldoet aan de norm

en van het m
inisterie van BZK.

• 
 D

at veel gem
eentelijke ‘producten’ online zijn te bestellen en de dienstverlening via dit kanaal gestaag 

toeneem
t. W

ij zorgen voor een optim
ale toegankelijkheid van de w

ebsite en w
aarborging van de privacy 

van onze inw
oners. D

e nieuw
e Algem

ene Verordening G
egevensbescherm

ing (AVG
) stelt aan privacy extra 

eisen w
aaraan de gem

eentelijke organisatie m
oet voldoen.

• 
 O

ver de telefonische bereikbaarheid: deze is niet 24/7 te organiseren. Vanw
ege de hoge kosten die hierm

ee 

gepaard gaan w
ordt er voor telefonische bereikbaarheid een bedrijfseconom

ische afw
eging gem

aakt. 

M
om

enteel loopt hiervoor een pilot ‘uitbreiding bereikbaarheid’ die in het najaar 2018 w
ordt afgerond m

et 

een evaluatie. Voor de directe dienstverlening in het gem
eentehuis (paspoorten, ID

-kaarten, aangiftes e.d.) 

gelden ook bepaalde openingstijden. Er is inm
iddels een tw

eede avondopenstelling gerealiseerd. O
ok deze 

zal in het najaar 2018 w
orden geëvalueerd. O

p basis van de evaluaties w
orden vervolgvoorstellen gedaan.

3.5  
BESTUREN

ON
ZE AM

BITIE

Zow
el naar onze inw

oners als naar onze partners, lokaal en regionaal, hanteren w
ij een open en transparante 

bestuursstijl. Zoals in hoofdstuk 2 benoem
d, m

oeten w
e het m

et elkaar doen: m
et inw

oners, bedrijven, 

m
aatschappelijke organisaties, m

edeoverheden. Zeker kijkend naar de ontw
ikkelingen die plaats (gaan) 

vinden. W
aar nodig nem

en w
ij vanuit onze positie als tw

eede stedelijke kern in N
oord-Lim

burg het voortouw
 

om
 gew

enste ontw
ikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam

heid, m
ogelijk te m

aken. Richting 

onze inw
oners is het verder optim

aliseren van onze dienstverlening een van de uitdagingen voor de 

kom
ende jaren. 

W
AT SPREKEN W

IJ AF?

3.5.1  
REGION

ALE SAM
EN

W
ERKIN

G

Passend bij onze positie als tw
eede stedelijke kern in de regio investeren w

e als Venray actief in regionale 

sam
enw

erking. M
et behoud van de eigen autonom

ie, m
aar m

et een om
geving die vraagt om

 opschaling, 

w
orden sam

enw
erkingsverbanden in verschillende vorm

en en niveaus (strategisch-tactisch-operationeel) 

steeds belangrijker. D
e coalitie erkent dat sam

enw
erkingsverbanden een noodzakelijk instrum

ent is om
 taken 

te beheersen c.q. beleidsdoelstellingen te realiseren. 

Sam
enw

erking is som
s succesvol, som

s m
inder succesvol, m

aar altijd w
ordt geconstateerd dat er bij 

sam
enw

erking m
eer kom

t kijken dan vooraf gedacht. H
et blijft belangrijk te beseffen dat je niet sam

enw
erkt 

om
 het sam

enw
erken, m

aar om
 je am

bities en daarbij horende doelen te bereiken. En dat je als je sam
enw

erkt 

de sam
enw

erking ook regelm
atig tegen het licht m

oet w
orden gehouden. Zoals ook is vastgelegd in het 

‘Vizier op sam
enw

erking’. 

D
eze spanning (autonom

ie terw
ijl tegelijkertijd activiteiten w

orden gebundeld buiten onze gem
eente) vraagt 

bijzondere aandacht vanuit het aspect dem
ocratische legitim

iteit, inform
atieverstrekking en ‘governance’.

W
ij spreken daarom

 over sam
enw

erking m
et elkaar af:

• 
 dat w

ij w
erk m

aken van het verder im
plem

enteren van het ‘Vizier op sam
enw

erking’ zodat er bij het kiezen 

voor sam
enw

erking vooraf helderheid is over onder andere: 

• 
 w

elk doel gediend w
ordt, 

• 
 hoe de m

onitoring en verantw
oording w

ordt geregeld, 

• 
 of de raad voldoende in positie is gebracht,

• 
 dat de bevoegdheden van de raad respectievelijk het college helder zijn;

• 
 dat w

ij in deze coalitieperiode de m
eest relevante (com

plexiteit, financieel belang) 

sam
enw

erkingsverbanden evalueren, w
aarbij ‘Vizier op sam

enw
erking’ als leidraad dient;

• 
 dat w

ij als coalitiepartijen de gem
eenteraad voorstellen om

 nader onderzoek te doen naar de 

dem
ocratische legitim

iteit bij sam
enw

erkingsverbanden en hoe de raad beter de kaderstellende en 

controlerende rol kan vervullen;

• 
 dat w

ij doorgaan m
et de sam

enw
erking Venlo, Venray & H

orst a/d M
aas op bedrijfsvoering en 

dienstverlening op de onderdelen G
egevenshuis, H

um
an Resources, ICT, Shared Services, D

ienstverlening/

KlantContactCenter (KCC);

• 
 dat w

ij invulling geven aan de opgaven vanuit het Interbestuurlijk program
m

a (IBP), voor zover relevant 

voor de gem
eente Venray en/of de regio. D

it doen w
e m

et onze partners, w
aaronder onder andere de Regio 

Venlo(gem
eenten);
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4  ONZE FINANCIELE BASIS
ALGEM

EEN

D
e financiële situatie bij het begin van deze coalitieperiode 2018-2022 is gunstiger dan vier jaar geleden. 

D
estijds ‘sloot’ de (m

eerjaren)begroting op ruim
 € 2 m

iljoen negatief en kam
pte de gem

eente nog m
et grote 

onzekerheden m
et betrekking tot de effecten van de decentralisaties van het sociaal dom

ein en de gevolgen 

van de econom
ische crisis. O

ndanks de conjuncturele problem
en w

erd stevig ingezet op nieuw
e activiteiten 

en projecten en w
erd niet geschuw

d om
 incidentele m

iddelen in te zetten en daardoor in te teren op onze 

reservepositie. D
at kon ook, om

dat er voldoende reservepositie w
as opgebouw

d. D
it alles resulteerde w

el in 

een w
eerstands-ratio die dicht bij de kritische grens van 1 kw

am
 te liggen. O

m
dat de econom

ische situatie 

nu sterk is verbeterd, een aantal risico’s en onzekerheden is afgenom
en en de bezuinigingen zijn gerealiseerd, 

ziet de financiële situatie er in 2018 anders uit. Er is sprake van een gezond grondbedrijf, een groeiend 

w
eerstandsverm

ogen/reservepositie en een m
eerjarig positief begrotingsresultaat. Een gezonde financiële 

situatie; zo geven ook toezichthouder en accountant aan. Let w
el: ondanks het doorstaan van de ‘m

agere 

jaren’, blijft w
aakzaam

heid geboden. D
e conjunctuur laat altijd golfbew

egingen zien, zo leert de historie. H
et 

is dan ook verstandig om
 in de ‘vettere’ jaren zo m

ogelijk de financiële positie te verstevigen. H
et blijft nodig 

de ontw
ikkelingen goed te m

onitoren (m
et nam

e het sociaal dom
ein) en risico’s actief te m

anagen.

W
ij stellen de volgende algem

ene fi
nanciële uitgangsp

unten voor:

• 
 w

ij streven naar een structureel sluitende m
eerjarenbegroting, w

aarbij de structurele uitgaven w
orden 

gedekt door structurele inkom
sten;

• 
 w

ij handhaven het uitgangspunt dat de w
eerstandsratio m

inim
aal 1 m

oet zijn;

• 
 dat de w

eerstandscapaciteit m
inim

aal € 12 m
iljoen is (circa 10%

 van de begrotingsom
zet);

• 
 w

aar m
ogelijk vergroten w

ij onze reservepositie nog verder; 

• 
 het m

axim
aal dekken van incidentele kosten uit de reguliere begroting;

• 
 w

aar m
ogelijk de solvabiliteit verbeteren.

BELASTIN
GEN EN LEN

IN
GEN

Voor belastingen en retributies stellen w
ij:

• 
 als uitgangspunt de inflatiecorrectie jaarlijks toepassen;

• 
 het hanteren van kostendekkende tarieven voor diensten;

• 
 dat w

ij een relatief ‘goedkope’ gem
eente qua belastingdruk blijven;

• 
 dat w

ij onderzoeken of er m
ogelijkheden zijn om

 duurzaam
 gedrag fiscaal te bevorderen.

W
ij onderzoeken of duurzaam

heidsinitiatieven sneller gerealiseerd kunnen w
orden door de inzet van een 

revolverend
 fond

s. G
eld dat uitgeleend w

ordt om
 een plan m

ogelijk te m
aken, m

aar dat op term
ijn w

eer 

w
ordt afgelost en dus w

eer terug kom
t om

 daar vervolgens nieuw
e leningen m

ee te verstrekken. W
ij zien dit 

als een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren. 

DE FIN
AN

CIËLE SITUATIE BIJ DE START VAN DE COALITIE

Via de onlangs verschenen tussentijdse m
aartcirculaire is er behoorlijk veel geld toegevoegd aan het 

gem
eentefonds. D

eze extra m
iddelen vloeien voort uit het regeerakkoord en uit het Interbestuurlijk 

program
m

a (IBP). H
et IBP is op 14 februari 2018 ondertekend door alle m

inisteries, de provincies, de 

gem
eenten en de w

aterschappen. D
oelstelling is om

 een aantal them
a’s sam

en op te pakken. Tijdens de 

algem
ene ledenvergadering van de VN

G
 in juni 2018 m

oeten de leden zich nog uitspreken over het IBP.

D
e m

aartcirculaire brengt in beeld op w
elke financiële m

iddelen de gem
eente m

ag rekenen de kom
ende 

jaren. D
aar tegenover staan ook kosten om

 de gezam
enlijke them

a’s te realiseren. D
eze kosten zijn nog niet 

bekend. D
e uitw

erking van de them
a’s zal nog het hele jaar 2018 plaatsvinden.

W
ij hebben in ons m

eerjarenperspectief een grove schatting gem
aakt van de kosten die daarm

ee gem
oeid 

zijn. W
ij schatten in dat dit voor de kom

ende vier jaren tezam
en ruim

 € 3 m
iljoen bedraagt.

D
e gem

eente is er vrij in of en op w
elke w

ijze zij inzet op het realiseren van de them
a’s uit het IBP. In de P&C-

producten en in beleidsnotities zullen de afw
egingen gem

aakt w
orden.

Verder is er in het IBP het volgende vastgelegd:

• 
 D

e system
atiek van sam

en de trap op en af blijft gehandhaafd. D
eze system

atiek w
ordt nog versterkt door 

als basis de totale rijksuitgaven te hanteren; voorheen w
as de basis de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. D

it 

geeft gem
eenten m

eer vrij besteedbaar budget.

• 
 D

e integratie uitkering Sociaal D
om

ein gaat, is de planning, per 2019 grotendeels over naar de algem
ene 

uitkering. O
ok gebeurt dit voor de integratie uitkering W

m
o. Er zijn m

om
enteel echter geluiden dat dit 

uitgesteld w
ordt m

et een jaar.

• 
 M

et uitzondering van een viertal punten dat nog in onderzoek is, is volgens het rijk m
et het IBP de discussie 

over de door gem
eenten ervaren financiële problem

atiek in het sociaal dom
ein afgerond en is er een streep 

onder het verleden gezet.

H
ET CON

CEPT M
EERJAREN

PERSPECTIEF CON
FORM

 DE CON
CEPT VOORJAARSN

OTA IS ALS VOLGT:

CONCEPT MEERJARENPERSPECTIEF VOORJAARSNOTA 2018 
 2019 

2020 
2021 

2022

MEERJARENPERSPECTIEF EXCL. NOG NADER TE OVERW
EGEN MUIP VOORSTELLEN 

 597 
1.709 

2.920 
3.693

D
it overzicht geeft een indicatie van de ruim

te w
aarbinnen het coalitieakkoord m

oet w
orden uitgevoerd. 

Zoals aangegeven zullen hier naar aanleiding van verschillende zaken, zoals onder andere de uitw
erking van 

het IBP en de m
eicirculaire, nog m

utaties in optreden. H
et m

eerjarenperspectief is altijd een m
om

entopnam
e. 

In dit overzicht is geen rekening gehouden m
et een aantal M

U
IP-aanvragen die m

ede in afw
achting van het 

coalitieakkoord nog overw
ogen m

oeten w
orden.
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BURGEM
EESTER 1 FTE: H

AN
S GILISSEN.

OM
SCH

RIJVIN
G:  Algem

een bestuur, Veiligheid en Juridische Zaken:

TH
EM

A’S: 
• 

Algem
een Bestuur

• 
 O

penbare O
rde & Integrale Veiligheid (onderm

ijning)

• 
W

ettelijke taken en de daaraan gekoppelde overleggen

• 
RIEC

• 
D

rank- en H
orecaw

et.

• 
Regionale en Euregionale Sam

enw
erking

• 
Bestuurlijke Coördinatie, Kabinet, voorlichting en representatie

• 
Verkiezingen

• 
Integriteit

• 
Coffeeshopbeleid

• 
Cam

eratoezicht

• 
Com

m
issie Bezw

aar en Beroep

• 
Algem

ene Juridische Zaken

• 
Viering 75 jaar bevrijding

CDA 1: IN
CLUSIEF LOCOBURGEM

EESTER 1 FTE: JAN LOON
EN.

OM
SCH

RIJVIN
G:  Econom

ie, Gebiedsontw
ikkelingen en Evenem

enten.

TH
EM

A’S: 
• 

Econom
ie en acquisitiebeleid

• 
 Kennisinfrastructuur en cam

pusontw
ikkeling (G

reenport Venlo)

• 
Infra-projecten (M

aaslijn-station Venray/Via Venray c.a./H
aven W

anssum
 c.a.)

• 
G

ebiedsontw
ikkelingen w

aaronder G
O

W
, D

M
B, O

ostrum
/Blakt, Roekenbosch

• 
Bedrijventerreinen

• 
Beleid H

uisvesting Buitenlandse W
erknem

ers

• 
G

rondbedrijf, grond en eigendom
m

en en vastgoedbeleid

• 
Centrum

ontw
ikkeling (incl. Laathof/G

oum
ansplein/Vergeten 3-hoek/Bleek/Bieb)

• 
Toerism

e en recreatie

• 
Plattelandsbeleid

• 
M

aasgaard

• 
Evenem

enten en Kerm
issen

• 
Vergunningverlening

• 
G

lasw
eb

5  VOORSTEL PORTEFEUILLEVERDELING 20182022
 

 CDA  VENRAY LOKAAL  D66
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D66 1 FTE: M
ARTIJN VAN DER PUTTEN.

OM
SCH

RIJVIN
G:  O

nderw
ijs, Ruim

telijke planning en M
iddelen.

TH
EM

A’S: 
• 

O
nderw

ijs (incl. peuteropvang)

• 
 Volkshuisvesting/planologie/stedenbouw

• 
 Ruim

telijke O
ntw

ikkeling (incl. visie Veehouderij)

• 
 Ruim

telijke Kw
aliteit

• 
 D

uurzam
e, grootschalige energieopw

ekking

• 
 PO

L

• 
 O

m
gevingsw

et

• 
 G

egevenshuis

• 
 G

ebiedsontw
ikkelingen Sint Anna/Sint Servaas

• 
 M

iddelen, financiën, P&C, ICT, facilitair, O
rganisatieontw

ikkeling en P&O

• 
 Belastingen en leges

 

CDA 2 1 FTE: AN
N

E TH
IELEN.

OM
SCH

RIJVIN
G:   Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid.

TH
EM

A’S:  
• 

Sociaal dom
ein (deelnam

e in M
G

R):

• 
 W

M
O

• 
 Jeugdzorg

• 
 Participatie

• 
 Inclusieve sam

enleving

• 
Integratie en inburgering

• 
M

inim
a/arm

oedebeleid

• 
Arbeidsm

arktbeleid

• 
Kunst/Cultuur/Sport/Erfgoed en m

onum
enten

• 
Subsidiebeleid

• 
Volksgezondheid

• 
G

ebiedsgericht w
erken

• 
Leefbaarheid / zelfsturing

• 
Accom

m
odatiebeleid

• 
Jeugd- en jongerenbeleid

• 
M

ondiale vorm
ing

VEN
RAY LOKAAL 1 FTE: CARLA BRUGM

AN  RUSTEN
BURG.

OM
SCH

RIJVIN
G:  D

uurzaam
heid, O

penbare Ruim
te en M

obiliteit.

TH
EM

A’S: 
• 

D
uurzaam

heidsbeleid (integraal)

• 
 Energiebeleid (integraal)

• 
 N

atuur-, klim
aat- en m

ilieubeleid

• 
 W

aterbeleid en w
aterbeheer (Taakgroep M

aas, D
eltaprogram

m
a M

aas, W
aterpanel)

• 
 M

obiliteit en infrastructuur

• 
 Regionaal M

obiliteitsoverleg (RM
O

)

• 
 Verkeersveiligheid (RO

VL)

• 
 Beleid en beheer O

penbare Ruim
te

• 
 Toezicht en H

andhaving (BO
A’s en RU

D
)

• 
 Publieksdiensten

• 
 Com

m
unicatie

• 
 Bestuurlijke vernieuw

ing en deregulering

• 
 G

ebiedsvisie Vlakw
ater
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6  ONDERTEKENING
GETEKEN

D VOOR AKKOORD, 
 

VEN
RAY, 17 M

EI 2018

 

Jan Loonen

Fractievoorzitter CD
A

Carla Brugm
an - Rustenburg

Fractievoorzitter VEN
RAY Lokaal

D
aan Janssen

Fractievoorzitter D
66
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W
ERKEN

• 
 O

ntw
ikkelen Brightlands Cam

pus G
reenport Venlo

• 
 Integrale aanpak arbeidsm

arktbeleid

• 
 Verdiepingsslag M

aasdal en de D
iepeling

• 
 O

ndersteunen transitie Leisure Port voor de regionale prom
otie 

• 
 O

ntw
ikkeling 30 ha. bedrijventerrein Venray

• 
 Evalueren fietsbeleid

• 
 Realisatie G

lasw
eb

• 
 Inzetten op bovenregionale betekenis station Venray binnen het netw

erk openbaar vervoer 

• 
 O

pw
aardering M

aaslijn en stationsom
geving

• 
 U

itvoering geven aan het regionaal/gem
eentelijk Verkeers en Vervoersplan (Trendsportal)

• 
 Realiseren verkeersveilige schoolroutes 

• 
 U

itvoeren gebiedsontw
ikkeling O

oijen-W
anssum

• 
 Inzetten op realiseren regionale infra-am

bitie

• 
 O

plossen vrachtw
agenparkeerproblem

atiek

• 
 Vorm

, inhoud en uitvoering geven aan de G
ebiedsagenda en het Infraplan Via Venray

BESTUREN
• 

 Jeugd en jongeren actief betrekken bij de Venrayse politiek.

• 
 Bedrijfsvoering: processen en inform

atie 

• 
 Sam

enw
erking Venlo, Venray, H

orst  

 

BIJLAGE 1: LOPENDE SPEERPUNTEN
In het coalitieakkoord staan w

ij vooral stil bij die onderw
erpen/them

a’s die nieuw
 zijn, dan w

el w
aaraan w

ij de 

kom
ende vier jaar een bepaald accent m

ee w
illen geven. O

m
 het beeld com

pleet te m
aken, benoem

en w
ij in 

deze bijlage de m
eest relevante lopende zaken en onderw

erpen. H
et is geen uitputtende lijst, om

dat w
ij ons 

beperken tot die zaken en onderw
erpen die een substantieel beslag leggen op de beschikbare m

iddelen. 

LEVEN
• 

 Kadernota Sociaal D
om

ein

• 
Inrichten m

onitoring sociaal dom
ein

• 
Actualiseren lokaal gezondheidsbeleid

• 
Actualiseren subsidiebeleid

• 
O

pstellen beleid m
aatschappelijk vastgoed

• 
 O

pstellen nieuw
 integraal huisvestingsplan prim

air onderw
ijs

• 
 Talentencam

pus

• 
 Actualiseren ‘Program

m
a Zelfsturing’

• 
 Faciliteren Binck Bank Tour

• 
 U

itw
erken sam

enw
erkingsafspraken schouw

burg

W
ON

EN
• 

• Im
plem

enteren O
m

gevingsw
et 2020/2021

• 
 Actualiseren beleid huisvesting arbeidsm

igranten

• 
 Faciliteren organische ontw

ikkeling St Annapark

• 
 M

asterplan Brukske fase 2: realisatie w
inkelcentrum

 en om
geving

• 
 N

oord-W
esthoek (G

oum
ansplein + Laathof)

• 
 Investeren in w

ijkteam
s

• 
 Beleid en aanpak van verw

arde personen

• 
 Inhoud geven aan gem

eentelijke taken m
.b.t. radicaliseren en jihadism

e

• 
 Integrale aanpak overlast in de openbare ruim

te

• 
 Experim

ent reguleren w
ietteelt

• 
 O

pstellen en im
plem

entatie toezicht en handhavingsbeleid

• 
 Realiseren regionaal energieloket

• 
 U

itvoeren projecten visie M
aasgaard
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BIJLAGE 2: AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST

BOA 
Buitengew

oon opsporingsam
btenaar.

BRP 
Basisregistratie Personen. Bevat persoonsgegevens van inw

oners van N
ederland 

(ingezetenen) en van personen die N
ederland hebben verlaten (niet ingezetenen).

BUIG 
Bundeling U

itkeringen Inkom
ensvoorziening G

em
eenten.

COCCONVENANT 
H

et door Venrayse politieke partijen ondertekende convenant w
aarm

ee partijen 

uitspreken dat zij voor hun gem
eente een integraal diversiteitsbeleid form

uleren 

w
aarvan sociale veiligheid een belangrijk onderdeel is.

IBP 
Interbestuurlijk Program

m
a dat als doel heeft een optim

ale sam
enw

erking tussen 

de overheden, zodat er rond belangrijke m
aatschappelijke opgaven een m

eer 

gezam
enlijke aanpak tot stand kom

t.

ICT 
Inform

atie- en com
m

unicatietechnologie.

KINDPAKKET 
Een sam

enhangend pakket van initiatieven en regelingen gericht op kinderen die 

geconfronteerd w
orden m

et (de gevolgen van) arm
oede.

M
EDIATION 

H
et oplossen van een geschil door betrokken partijen zelf, onder leiding van een 

onafhankelijke derde.

NGO 
N

iet G
ouvernem

entele O
rganisatie. Is een organisatie die zich onafhankelijk van de 

overheid richt op een verondersteld m
aatschappelijk belang.

P&CPRODUCTEN 
Planning en Control-producten: Voorjaarsnota, Begroting, Bestuursrappor-tage, 

Jaarrekening.

POP3 
Plattelandsontw

ikkelingsprogram
m

a’s. H
et derde Europese subsidieprogram

m
a voor 

het ontw
ikkelen, verduurzam

en en innoveren van de agrarische sector in N
ederland.

REVOLVEREND FONDS 
Een fonds w

aarin het uitgeleende geld w
eer terugkom

t zodat het opnieuw
 

beschikbaar kom
t voor nieuw

e leningen. D
it is een beproefde m

anier van duurzaam
 

financieren.

SNF KEURM
ERK 

M
et dit keurm

erk toont een organisatie aan dat zij arbeidsm
igranten huisvest in 

locaties die voldoen aan de norm
 van de Stichting N

orm
ering Flexw

onen.

W
ET BANENAFSPRAAK 

W
et gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van m

ensen m
et een 

beperking. O
verheid en sociale partners hebben de afspraak gem

aakt om
 125.000 

extra banen voor m
ensen m

et een beperking te creëren.

W
M

O 
W

et m
aatschappelijke ondersteuning.

W
OZ 

W
et W

aardering O
nroerende Zaken.
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