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Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019 
 
1. Leven 
 
Sociaal Domein 
Het basisprincipe is wat ons betreft dat iedereen die zorg nodig heeft, deze moet krijgen. De zorg in 
Venray lijkt doorgaans goed geregeld, maar dat moet ook zo blijven in de toekomst. Wij vinden dat 
de kwaliteit van de zorg leidend moet zijn. Echter, de komende jaren zijn er een aantal 
ontwikkelingen op handen die de kwaliteit van de zorg beïnvloeden. Zoals het beschikbare budget 
voor het sociaal domein dat een stuk kleiner wordt en de verwachting is dat de vraag gaat toenemen. 
 
Jeugdhulp 
De tendens is dat er steeds meer aanspraak wordt gemaakt op de Jeugdhulp. De wethouder stelde in 
de commissie Leven dat zij het gevoel heeft dat deze stijging komt doordat het (jeugd)hulp nu dichter 
bij de burgers is komen te staan waardoor het beter vindbaar is. Wij zouden graag zien dat er in het 
beleid niet vanuit een “gevoel” wordt uitgegaan, maar dat wordt onderzocht waardoor er meer 
aanspraak wordt gemaakt op de jeugdhulp. Ook zouden we graag zien dat er in kaart wordt gebracht 
hoe groot het probleem is wat betreft de wachtlijsten in de jeugdzorg, zodat we daarop kunnen 
anticiperen en het kwaliteitsniveau ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. We hebben 
immers een monitor Sociaal Domein die leidend zou moeten zijn bij het maken van beleid en ook een 
antwoord zou moeten bieden op dit soort vragen.  
 
Financiën  
De komende jaar zijn er ook enkele financiële ontwikkelingen die een negatieve invloed zullen 
hebben op het totaalbudget van Sociaal Domein. Voor 2018 verwacht de gemeente Venray een 
positief resultaat op Sociaal Domein, mede doordat de tekorten op Jeugdzorg gecompenseerd 
worden met overschotten op Participatie en BUIG. Echter in 2019 komen de tegenvallers. Een 
daarvan, de afschaffing van het zogenaamde "abonnementstarief" met betrekking tot de eigen 
bijdrage WMO zal vanaf 2019 €236.000 minder inkomsten opleveren. Dit jaar heeft de gemeente 
Venray op basis van de verdeelsleutel een meevaller van €400.000, maar voor volgende jaren zal dit 
door de aanpassing van deze verdeelsleutel een tegenvaller opleveren van wel €700.000. Het 
compenseren van tekorten op de Jeugdzorg uit de andere onderdelen WMO zal dan niet meer 
kunnen. Ook de toenemende vergrijzing met de daarbij horende toename van zorgbehoefte gaat ons 
de komende tijd sterk bezighouden en zal drukken op het budget. Het is van wezenlijk belang om de 
komende tijd genoeg buffer op te bouwen om deze tegenvallers te kunnen opvangen. Het is lastig 
om grip te houden op de kosten, maar er zijn wel een aantal knoppen waar de gemeente aan kan 
draaien. Bijvoorbeeld door te investeren in de preventie. Maar ook door aan te sluiten op 
ZorgDomein, het digitaal verwijssysteem van huisartsen kan er bespaard worden. Via ZorgDomein 
zullen de huisartsen eerder gemeentelijke jeugdzorg vinden, waardoor doorverwijzen naar duurdere 
tweedelijnszorg af kan nemen.  
Vragen aan het college: 

1. Hoe gaat de gemeente het komende jaar regie voeren over het budget voor Sociaal 
Domein, zonder op kwaliteit te moeten inleveren?  

2. Is de wethouder bereid om te kijken hoe het aantal mensen dat aanspraak maakt op de 
BUIG verminderd kan worden, bijvoorbeeld door opleidingen aan te bieden die aansluiten 
op de behoeftes van de arbeidsmarkt in de regio?  
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3. Welke projecten lopen er nu om mensen te helpen om aan het werk te gaan en wat is de 
effectiviteit van die projecten? 

 
Cultura Venray 
Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe speler in het culturele veld, Cultura Venray. Deze verbindt als 
spin in het web verschillende partijen met elkaar en jaagt innovatieve samenwerkingen aan. Cultura 
heeft afgelopen jaar vele initiatieven opgezet en is erg zichtbaar in het Venrayse culturele veld. Een 
dergelijk goed kunst- en cultuurnetwerk staat aan de basis van een gezonde culturele infrastructuur. 
Ook zorgt Cultura voor de voortzetting van educatie bij HaFa (Harmonie & Fanfare) en 
cultuureducatie op de Venrayse basisscholen. Komend jaar wordt de effectiviteit van Cultura Venray 
geëvalueerd. Wij rekenen op de voortzetting van het goede werk.  
 
Bibliotheek 
D66 vindt het behoud en, daar waar mogelijk, uitbreiding van de basisstructuur van kunst en cultuur 
essentieel voor de Venrayse samenleving. Echter, de basisstructuur is in gevaar. Na het omvallen van 
KCJ in 2017 is BiblioNu de volgende instelling die in de financiële problemen is geraakt.  
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet (Wsob) in werking getreden. Deze biedt een kader 
voor de gemeente en de bibliotheek om afspraken te maken over de rol van de bibliotheek in de 
lokale omgeving. Ook biedt deze wet een kans voor de bibliotheek om naast de educatieve functie 
(zoals digitale basisvaardigheden en het facilitairen van aanpak van laaggeletterdheid) nog meer 
invulling te geven aan haar maatschappelijke functie, de sociale cohesie op lokaal niveau. Ook is het 
belangrijk om nog meer samenwerking te zoeken met stakeholders en partners, zoals het onderwijs. 
De bibliotheek heeft de regie over haar eigen voortbestaan en financiële zekerheid door de wisseling 
in het bestuur vrij laat opgepakt. Afgelopen de zomer heeft BiblioNu het beleidsplan “Samen Sterker” 
opgesteld. Hierin wordt invulling gegeven aan de nieuwe rol van de bibliotheek. Echter, de gemeente 
wil eerst aan de slag met het formuleren van een eigen visie door een extern bureau, voordat zij 
ingaan op het beleidsplan van BiblioNu. Dat is drie jaar te laat. De gemeente heeft sinds 1 januari 
2015 de wettelijke plicht de maatschappelijke functie van de bibliotheek te (her)definiëren en in de 
daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden te voorzien. Omdat de gemeente niet op tijd invulling 
heeft gegeven aan de wettelijke verplichting, is ook het hele proces van herdefiniëring en 
noodzakelijke financiering van de bibliotheek vertraagd, waardoor het voortbestaan van de BiblioNu 
in gevaar is gekomen. Zonder extra financiële middelen is de kans reëel dat de bibliotheek wordt 
uitgekleed of volgend jaar zelfs faillissement aan moet vragen. Dat vinden wij een zeer onwenselijke 
situatie. Wij zijn voor het investeren in de toekomst, maar de basis waarop die toekomst gebouwd 
wordt moet blijven bestaan. Met andere woorden, wij zijn bereid om de door BiblioNu extra 
gevraagde financiële middelen voor aankomend jaar toe te kennen. 
Vragen aan het college:  

1. Is het college bereid om samen met de bibliotheek en andere stakeholders een visie te 
ontwikkelen waarbij het budget niet leidend is en waarbij genoeg ruimte ontstaat om de 
bibliotheek om te vormen tot een eigentijdse organisatie? Met ander woorden, een 
vraaggerichte sociaalmaatschappelijke organisatie aansluitend op lokale vragen, 
interesses, noodzaak en behoeften.  

2. Zo nee, waarom niet?  
 
Innovatiefonds 
Het stimuleren van ondernemerschap bij culturele instellingen hoort bij deze tijd. Enerzijds is de rol 
van de gemeente voorwaardenscheppend, waarbij ruimte gecreëerd wordt voor ondernemerschap, 
zodat de kunst- en cultuurinstellingen de mogelijkheid krijgen tot ondernemen, maar anderzijds 
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moeten de kunst en cultuurinstellingen bereid zijn om met de tijd mee te gaan en gebruik te maken 
van deze ruimte. Dit moet zich vertalen in het aangaan van samenwerkingen, nieuwe 
verdienmodellen, het aanboren van nieuwe financieringsmogelijkheden. Wij zijn blij dat de 
gemeente een eigen rol pakt door het Innovatiefonds in het leven te roepen. Het biedt veel kansen 
voor de omslag naar cultureel ondernemerschap, mits het op de juiste manier wordt opgezet en 
uitgevoerd. Wij hebben eerder de voorbeelden in de gemeenten Nijmegen, Tilburg en Eindhoven 
genoemd. Echter over de opzet en invulling van het Innovatiefonds in Venray is tot nu weinig tot 
niets bekend. 
Vragen aan het college: 

1. Hoe ziet het proces eruit om te komen tot het innovatiefonds? 
2. Wat is de orde van grootte van het bedrag waarmee het college bereid is het 

innovatiefonds te vullen?  
3. Hoe zou het innovatiefonds er volgens het college uit moeten komen te zien? 

 
Kunstencentrum 
Sinds 1 september 2017 is de subsidie van KCJ opgezegd en het sociaal plan gestart. Van 40 
medewerkers hebben er 15 gekozen voor een werk naar werk traject en 25 voor de afkoop van hun 
uitkeringsrechten. Een jaar na het starten van het traject is duidelijk geworden dat ondanks de 
wederzijdse inspanningen een groep medewerkers over blijft die geen uitzicht heeft op een nieuwe 
baan. Voor deze medewerkers blijft de gemeente financieel aansprakelijk. Mocht deze groep na alle 
inspanningen niet aan het werk komen, betekent dat wel een verhoging van het budget van €2,85 
mln naar €4,4 mln. In het komende jaar zal blijken of dat ook zo uitpakt. Wij zijn wel blij te horen dat 
er op dit moment 11 voormalige KCJ docenten als ZZP’er een ruimte huren in Jeruzalem gebouw. 
Echter, de huuropbrengsten zijn niet kostendekkend. Daarnaast kost het eerstkomende groot 
onderhoud van het pand de gemeente € 74.000.  
Vragen aan het college:  

1. Wat zijn de totale kosten (=uitgaven- opbrengsten) die de gemeente jaarlijks kwijt is aan 
het gebouw Jerusalem?  

2. Wat zouden deze kosten zijn als de verhuur marktconform zou zijn?  
3. Wordt er een marktconforme huur gerekend voor huurders die voorheen niet werkzaam 

waren bij het KCJ? Zo nee, waarom niet? 
 
The B 
Het is nu bijna een jaar geleden dat “The Next Step”, de toekomstvisie van The B werd verworpen. In 
de tussentijd hebben de vrijwilligers van The B niet stilgezeten. Zij hebben geprobeerd hun 
toekomstplannen door te zetten, met minimale middelen. The B heeft jong talent de ruimte gegeven 
zich te ontwikkelen en is daarnaast in samenwerking met Synthese een plek geweest waar jongeren 
met hun problemen terecht konden. Uit recente presentaties blijkt dat The B nog veel meer kan 
betekenen. Niet alleen, maar juist door verdere samenwerkingen met het Raayland College, 
basisscholen, Synthese en culturele instellingen. Toch heeft het niet verder ondersteunen van The B 
gevolgen gehad; vrijwilligers voelden zich niet gewaardeerd en tegengewerkt door de gemeente. 
“Wij bouwen met jongeren aan de toekomst van The B” zo luidde het plan van het college voor The 
B.  In het begin van de collegeperiode zou er duidelijkheid zijn over de wederzijdse verwachtingen. 
Inmiddels is er bijna een half jaar verstreken en is er diverse keren overlegd. Wij als D66 zijn aan de 
ene kant blij dat er beweging in het proces zit. Aan de andere kant beseffen wij ook dat 
hardwerkende vrijwilligers al bijna anderhalf jaar wachten op de juiste middelen om daadwerkelijk 
aan een duurzame toekomst voor The B te werken. Er moet zo spoedig mogelijk een duurzame 
oplossing komen zodat de vrijwilligers eindelijk “The Next Step” kunnen gaan zetten. 
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Vraag aan het college:  
1. Wanneer verwacht het college een besluit te nemen over een duurzame oplossing voor 

The B?  
 
Sportaccommodatiebeleid 
Sport draagt sterk bij aan een gezond en een gelukkig leven, voor alle leeftijden. Om sporten zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken is een divers sportaanbod belangrijk. Wij zijn daarom ook trots op de 
diversiteit aan sportverenigingen binnen de gemeente. Om deze diversiteit te behouden moeten we 
als gemeente blijven investeren in sport. Om deze reden willen wij bij de herziening van het 
sportaccommodatiebeleid de belangen van alle sportverenigingen in de gemeente meenemen en 
deze zorgvuldig afwegen.  
Vragen aan het college:  

1. Is het college bereid om bij de herziening van het sportaccommodatiebeleid de belangen 
alle sportverenigingen mee te nemen en af te wegen? Zo nee, waarom niet? 

 
2. Wonen 
 
St. Anna 
Begin volgend jaar zal het bestemmingsplan voor St. Anna ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd. Daarnaast wordt er een anterieure overeenkomst gesloten met de eigenaar van 
het park. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt die niet in het bestemmingsplan worden 
vastgelegd. Deze afspraken kunnen onder andere gaan over de toegankelijkheid van het park, het 
behoud van beeldbepalende gebouwen en eventuele investeringen die door de gemeente in het 
park gedaan kunnen worden. Over de toegankelijkheid en het behoud van gebouwen is de 
gemeenteraad unaniem, hebben wij de indruk. Die moeten zo maximaal mogelijk zijn. Als het gaat 
over investeringen in bijvoorbeeld nutsvoorzieningen of infrastructuur door de gemeente, is alleen 
D66 hier duidelijk over geweest. Wij zijn bereid dit te doen in ruil voor (een deel van) de grond 
waarop die investeringen worden gedaan. Hiermee kan de toegankelijkheid van het park tot in lengte 
van jaren worden verzekerd. 
Vragen aan het college:  

1. Wordt de anterieure overeenkomst gesloten voordat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan vaststelt?  

2. Is het college bereid te investeren in nutsvoorzieningen en/of infrastructuur op het park? 
Zo ja, wat moet daartegenover staan? Zo nee, waarom niet?  

 
Woningbouw 
De discussie over sociale huurwoningen op St. Anna is wat ons betreft voldoende gevoerd. Het 
toevoegen van meer woningen aan het aantal dat nu in het ontwerp bestemmingsplan staat 
genoemd, zal afbreuk doen aan de karakteristieken van het park. Bovendien passen sociale 
huurwoningen niet in de businesscase van de Renschdaelgroep. Wij pleiten voor het onderzoeken 
van andere, kansrijke locaties binnen onze gemeente waar sociale huurwoningen kunnen worden 
gebouwd. Voor de korte termijn gaat dat om minimaal 70 sociale huurwoningen. Hiermee mag wat 
ons betreft haast worden gemaakt. 
Vragen aan het college:  

1. Zijn er reeds locaties in beeld waar genoemde sociale huurwoningen gebouwd kunnen 
worden? Zo ja, welke?  Zo nee, wat zijn de zoekgebieden en wanneer denk het college de 
locaties in beeld te hebben? 
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Verder heeft het college onlangs voorgesteld om het stoplichtmodel voor woningbouw niet langer te 
hanteren als sta-in-de-weg voor nieuwbouwprojecten, maar in het vervolg te hanteren als 
monitoring instrument. Dit juichen wij van harte toe omdat de behoefte aan woningen ook in de 
gemeente Venray nog altijd stijgende is. Het college heeft de afgelopen jaren goed werk verricht de 
plancapaciteit terug te dringen, waardoor er ruimte is ontstaan voor nieuwe plannen waar behoefte 
aan is. Een voorbeeld daarvan zijn starterswoningen waar een aantal dorpen, maar vooral veel 
jongeren op staan te springen.  
 
Huisvesting arbeidsmigranten  
Naast het tekort aan sociale huurwoningen is er een nog groter tekort aan goede huisvesting voor 
arbeidsmigranten. Daarom is het goed dat het college er geen gras over laat groeien en 
medewerking verleent aan het initiatief van Otto aan de Henri Dunantstraat. De coalitie is helder 
over voorkeurslocaties voor dit soort grootschalige initiatieven; kernrandzones en randen van 
bedrijventerreinen. Een tweede vergelijkbaar initiatief zal hopelijk niet te lang op zich laten wachten. 
Met de komst van deze initiatieven kan voorzichtig worden nagedacht over strenger beleid ten 
aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten die niet op orde is. Immers, er komen alternatieven 
voor handen.  
Vragen aan het college:  

1. Werkt het college aan strenger beleid ten aanzien van de handhaving op huisvesting van 
arbeidsmigranten die niet aan de eisen voldoet? Zo ja, wanneer kan de gemeenteraad 
hierover een voorstel verwachten? Zo nee, waarom niet?  

 
Natuur, Landschap en Plattelandsontwikkeling  
Binnen deze paragraaf wordt alleen gesproken over de veehouderij en daarmee samenhangende 
zaken, zoals de Visie Veehouderij. Natuur en landschap komen in het geheel niet aan bod, wat wij 
zien als een tekortkoming op dit onderdeel. Wij vinden het belangrijk om binnen het kader ‘natuur 
en landschap’ ook aandacht te geven aan de versterking van de ecologische hoofdstructuren en dit in 
het programma op te nemen, zodat ook hierin een positieve ontwikkeling in gang wordt gezet of 
versneld. Denk hierbij aan het beheer van de gemeentelijke bossen, de landschapselementen en 
reststroken in het buitengebied, maar ook aan de stedelijke omgeving met daarin groenstroken en 
parkachtige delen van de openbare ruimte. Een goed en versterkend beheer zal een positief effect 
hebben op de biodiversiteit. Denk daarbij aan het leefmilieu van insecten, waaronder wilde bijen, de 
migratie binnen flora en fauna, en toename van natuurlijke vijanden van diverse ziekten en plagen. 
Daarnaast zal een dergelijk beheer ook de aantrekkelijkheid vergroten voor recreatief gebruik van 
onze woon- en leefomgeving en een positief effect hebben op de vrijetijdseconomie. Daarom pleiten 
wij voor de omvorming van onderdelen in de openbare ruimte naar een meer ecologische inrichting. 
Vanzelfsprekend moet het beheer daarop worden afgestemd. Dit is in eerste instantie een 
investering, maar zal naast milieuwinst een positief economisch effect hebben.  
Vraag aan het college: 

1. Is het college bereid om hierin te investeren, een plan te maken en met de gemeenteraad 
te bespreken? Zo nee, waarom niet?  

 
Ook binnen deze paragraaf past de insteek om de steeds verdergaande ontwikkeling van 
locatievreemde activiteiten in en rond (vrijkomende) agrarische bebouwing te beperken. Steeds 
vaker krijgen we te maken met (te) grote ontwikkelingen die niet-grondgebonden zijn en/of geen 
agrarische activiteit zijn. Voorbeelden hiervan zijn diverse opwekkers van bio-energie, vergisting van 
agrarische reststoffen en industriële verwerking van producten. Bekende locaties zijn onder meer   
Overbroekseweg, Kempkesberg, Steegse Peelweg, Ysselsteynseweg, en Ooyenseweg. Steeds weer 
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concluderen we dat de plaatselijke infrastructuur niet ingericht is op de verkeersontwikkeling die hier 
mee samen gaat, terwijl de overlast voor omwonenden en andere gebruikers van de omgeving, het 
buitengebied, buitenproportioneel is. Denk hierbij aan stof, geluid en verkeer. Dit is slecht voor de 
leefomgeving ter plaatse, maar heeft ook voor bezoekers van het buitengebied een negatief effect. 
Daarom vinden wij dat niet-grondgebonden en niet-agrarische ontwikkelingen slechts beperkt 
moeten worden toegestaan. Te denken valt hierbij aan beperkingen op ruimte, omvang of 
arbeidsplaatsen. Mocht een ondernemer tegen deze beperkingen aanlopen en toch willen 
ontwikkelen zou overplaatsing naar een industrieterrein mogelijk moeten zijn. Genoemde 
beperkingen zouden zonder uitzondering voor iedereen moeten gelden. 
 
Daarnaast is het volgens ons gewenst om stevig in te zetten op de uitgangspunten van de Visie 
Veehouderij, de praktische uitvoering ervan en het controleren en monitoren van de effecten van 
genomen maatregelen. Onderdeel hiervan is het controleren van de werking van bio-wassers, zowel 
het in-werking-zijn (digitale signalering) als het effect daarvan (metingen). Waar nodig moeten 
passende maatregelen ter verbetering van woon- en leefklimaat doorgevoerd worden. 
 
Toezicht en handhaving 
In de aanloop naar de verkiezingen waren alle politieke partijen het erover eens, er moet meer 
worden geïnvesteerd in toezicht en handhaving. Daarom is het goed dat het college voor aankomend 
jaar geld vrij maakt om een visie hierop te ontwikkelen. Wat ons betreft zal dit tot gevolg hebben dat 
de handhavingscapaciteit fors wordt verhoogd. Deze capaciteit moet worden ingezet voor zaken die 
grote impact hebben, zoals drugsoverlast, illegale huisvesting van arbeidsmigranten en de controle 
van luchtwassers in de veehouderij. 
 
Verder wordt er een pilot cameratoezicht ingesteld als controle op illegale dumping van afval bij 
enkele ondergrondse containers. Hoewel we hier in coalitieverband afspraken over hebben gemaakt 
en de pilot derhalve steunen, vrezen wij dat het effect van deze maatregel zal leiden tot verspreiding 
van dergelijke dumpingen in de (verre) omgeving van deze verzamelplaatsen. Het is bekend dat nu al 
vaak afval opgeruimd moet worden dat langs buitenwegen, in de bossen en in andere 
landschapselementen gestort is. D66 vindt het belangrijk dat een dergelijk effect op omgeving wordt 
gemeten alsmede op locaties in het buitengebied waar geen camera’s aanwezig zijn. In dit verband is 
ook het resultaat van de eventueel te plaatsen groenkorven op het gedrag van bewoners te 
monitoren zodat op basis van deze informatie in het vervolgtraject de juiste besluiten genomen 
kunnen worden. 
Vraag aan het college: 

1. Is het college bereid om het opruimen van illegale vuilstortplaatsen in de omgeving van de 
pilotlocaties en het resultaat daarvan mee te nemen in de evaluatie van het effect van 
cameratoezicht? Zo nee, waarom niet? 

 
3. Werken en Besturen 
 
Burgerparticipatie  
Binnen dit onderdeel wordt geen visie gegeven op de opstelling van het gemeentebestuur in relatie 
tot de inwonersbetrokkenheid en het verkleinen van de afstand tussen politiek en burgers. Hiermee 
moet worden ingespeeld op de huidige maatschappelijke ontwikkelen. Tevens zal burgerparticipatie 
in het kader van de Omgevingswet een belangrijke rol krijgen. D66 is van mening dat sterk ingezet 
moet worden om die betrokkenheid te verbeteren, zodat het gemeentebestuur niet vanuit de 
bekende ‘ivoren toren’ haar plannen aan de burgers voorlegt, maar deze in samenspraak met onze 
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inwoners tot stand brengt en uitdraagt. Dat kan onzes inziens alleen door inwoners te betrekken bij 
de uitwerking van en besluitvorming over de voorkomende onderwerpen, bijvoorbeeld door met 
bewonersgroeperingen in gesprek te gaan. Hieraan zal zeker het uitwerken en onderbouwen van de 
positie van dorps- en wijkraden positief bijdragen. De adviesfunctie van dorps- en wijkraden kan 
volgens ons worden versterkt. Daarbij zou gebruik moeten worden gemaakt van hun kennis en 
inbreng en van de Dop’s en Wop’s. In dit kader zou het tevens goed zijn om vaker zowel dorps- en 
wijkraden als andere ‘deskundigen’ deel te laten nemen aan commissievergaderingen bij 
onderwerpen die op hun werkgebied of woonomgeving betrekking hebben. Dop’s en Wop’s zijn in 
de afwegingen te betrekken. 
Vraag aan het college: 

1. Is het college bereid om na te denken over het versterken van de adviesfunctie van dorps- 
en wijkraden? Zo nee, waarom niet?  

 
Centrumontwikkeling 
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het centrum van Venray, en dat moeten we blijven doen. 
Het Centrumprogramma 2017-2022 is ambitieus en broodnodig om een concurrerend 
kernwinkelgebied voor Venray te behouden. Essentieel daarbij is dat het centrum compact wordt 
gemaakt. Zo zouden panden in de Bleek en in aanloopstraten een andere functie moeten krijgen. 
Hiermee worden vierkante meters winkelvloeroppervlak uit de markt gehaald. Voor dit doeleinde 
stelt de provincie geld beschikbaar waarvan 8 ton vooralsnog voor Venray is bestemd. Het college is 
voornemens deze in te zetten ten behoeve van de verhuizing van de bibliotheek naar het voormalig 
AH-pand. Ondertussen loopt er een inhoudelijke discussie over toekomstige functie van de 
bibliotheek. Het zou kunnen dat de uitkomst hiervan niet past bij de verhuizing van de bibliotheek 
naar het voormalig AH-pand. Hoe dan ook vinden wij het wenselijk dat dit pand een nieuwe invulling 
krijgt. Echter, wij achten het niet waarschijnlijk dat de markt hier uit zichzelf voor gaat zorgen.  
Vraag aan het college: 

1. Is het college bereid de 8 ton van de provincie, los van een eventuele verhuizing van de 
bibliotheek, in te zetten om het voormalig AH-pand aan te kopen? Zo nee, waarom niet? 

 
Rondom ditzelfde AH-pand wordt een plan opgesteld om het Gouden Leeuwgebied op te waarderen. 
Dit naar aanleiding van een motie van D66 die anderhalf jaar geleden in de gemeenteraad is 
aangenomen. In 2018 zou het college dit plan klaar hebben. Dit wachten wij dan ook met smart af.  
 
Duurzaamheid 
Deze coalitie heeft de lat terecht hoog gelegd als het gaat over het nemen van 
duurzaamheidsmaatregelen. Het is dan ook goed dat het college de handschoen direct oppakt en 
aan de slag gaat met het ontwikkelen van beleid op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie 
en circulaire economie. Het is zaak om zo snel mogelijk te komen tot concrete maatregelen. Het 
slagen van deze coalitie is onzes inziens vooral afhankelijk van de mate waarin de gemeente Venray 
de komende jaren verduurzaamt. Wij houden de ontwikkelingen hieromtrent dan ook nauwlettend 
in de gaten.  
 
Venray, november 2018 
Fractie D66 Venray 
 
Emina Joosten-Beslagic, Theo Zegers, Bart Jilesen & Daan Janssen 


