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Aan:   Inwoners van Venray, College van Burgemeester & Wethouders 

Datum:  15 oktober 2020 

Onderwerp: Algemene beschouwingen begroting 2021 

Partij: VVD-Venray 

 

 
Geachte lezer, 
 
Voor ons ligt de gemeentelijke begroting 2021. Aan ons de schone taak om hier iets van te 
vinden. 
Opmerkelijk is te zien dat het college haar ambities voor de collegeperiode 2018-2022 nog 
steeds volledig wil waarmaken ondanks de achterstand die inmiddels is opgelopen. De 
hernieuwde Coronamaatregelen, die op deze avond bij de totstandkoming van dit schrijven, 
weer rigoureus zijn aangescherpt hangen wat ons betreft als een zwaard van Damocles boven 
deze plannen en bijbehorende begroting.  
 
De doelen uit het college programma 2018-2022 “een gezonde toekomst voor Venray” lijken 
nu in het licht, van de tot nu toe meest heftige fase van de Coronatijd, een onhaalbaar 
luchtkasteel. 
VVD-Venray is een optimistische en positief ingestelde partij en gaat uit van de kracht van 
Venray en haar bewoners en zoekt altijd naar kansen. Juist ook in deze tijd. Echter een college 
dat nu op twee derde van haar termijn nog niet de helft van haar doelstellingen heeft 
behaald, lijkt de boeken in te gaan als “Venray voorop, maar wel erg langzaam”.  
 

De ambities blijven overeind maar in de begroting is in diverse hoofdstukken al te lezen dat er 
de nodige vertragingen zijn opgelopen door de Corona maatregelen. Het lijkt een “papieren 
ambitie” tegen beter weten in. Tot op heden regende het “schiet-eens-een beetje-op-moties” 
die op hun beurt weer opriepen om eerder ingediende moties een juiste en tijdige invulling te 
geven. Deze zogenoemde moties met werktitels als “Gas op de lolly” & “Garen op de klos” 
kwamen van zowel de coalitiepartijen als van de partijen in de oppositiebanken. Dit is 
tekenend voor de onze honger naar resultaat.  
 

Nu ook 2020 een verloren jaar lijkt, rest het college nog maar 15 maanden om een 
gigantische versnelling te laten zien. Hier zijn echter wel concrete en meetbare doelstellingen 
voor nodig. Deze zijn nu vaak zo vaag geformuleerd dat je er altijd wel een draai aan kunt 
geven om te laten zien dat de doelstellingen uiteindelijk toch wel gehaald zijn.   
Hierbij hebben we de volgende vraag:  
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Denkt u, met inachtneming van de reeds opgelopen vertragingen en de verwachte Corona 
impact, écht nog steeds alle ambities waar te kunnen maken? 
 
Nu is er juist een kans om een efficiënte en effectieve lokale overheid te laten zien die 
creatief en slagvaardig te werk gaat om zo de inwoners van Venray nog beter te dienen.  
Het collegeprogramma en de daarbij behorende programmabegroting worden doorweven 
met drie rode draden: Inclusie, Veiligheid en Duurzaamheid. VVD-Venray  gaat hier graag in  
haar beschouwingen dieper op in.  
 
Allereerst zou er volgens ons een vierde rode draad aan toegevoegd moeten worden, 
namelijk: 

1) Goede financiën: 
Het huishoudboekje moet op orde zijn als basis voor goede dienstverlening voor nu en in de 
toekomst. VVD-Venray hecht grote waarde aan een goede financiële huishouding. We vinden 
dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. 
Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet 
worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. Er zijn vele uitdagingen die ons in de nabije 
toekomst zullen dwingen de juiste prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Uiteindelijk 
kunnen we het geld dat de belastingbetaler opbrengt maar één keer uitgeven. 
De grote kostenstijgingen in de jeugdzorg, WMO en de Coronacrisis zorgen bij menig 
gemeente voor financiële problemen. VVD-Venray wil dat het college alles in het werk stelt 
om dit te voorkomen.   
We zien dat 2021 een sluitende begroting kent. De jaren er op laten een negatief resultaat 
zien dat baart ons zorgen. Er wordt in de begroting aangegeven dat de financiële impact door 
COVID19 aangevuld zal worden door het rijk. Echter zal er ook een indirecte impact kunnen 
ontstaan op uitgaven en inkomsten. Het kan ook zijn dat de overheid toch bepaalde uitgaven 
niet meer zal compenseren op termijn, we weten tenslotte niet hoe lang het gaat duren.  
 
Graag zouden we zien wat de verwachte impact is op het mogelijk  interen op de reserves 
door het handelingskader en de impact analyse die 27 oktober a.s. wordt voorgelegd. 
Welke alternatieve scenario’s zijn er indien de overheid de COVID19 steun niet meer 
vergoed? 
 
Wat we zeker niet willen is dat de belastingen die we lokaal kunnen beïnvloeden, zoals de 
OZB, worden verhoogd om deze gaten te vullen.  
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2) Veiligheid:  

De Vergeten Driehoek 
VVD-Venray blijft in dit dossier een luis in de pels van het college en komt op voor de 
bewoners in deze wijk van Venray. Het lijkt er nu op alsof de vergeten driehoek weer is 
vergeten. VVD-Venray heeft over dit dossier onlangs vragen gesteld over de voortgang omdat 
beloofde updates en dialoog uitbleven. We hopen dat er in 2021 wordt besloten de 
coffeeshops daadwerkelijk te verplaatsen en het liefst buiten onze gemeentegrenzen als het 
aan ons ligt. Het moet afgelopen zijn met de overlast en criminele activiteiten die hier aan 
verbonden zijn.  
 

Brandweer: 
VVD-Venray wil dat het college alles in het werk stelt om zo spoedig mogelijk de 
brandweerdekking in orde te brengen. Een aangenomen motie om tot concrete actie te 
komen resulteerde slechts in een teleurstellende bijeenkomst met het bestuur van de 
Veiligheidsregio. Geen seconde is er van de opkomsttijd afgegaan. Zoals u weet telt bij brand 
elke seconde. Wat er nu rest in de ambities en de programmabegroting is slechts één korte 
regel “Het verplaatsen van de brandweerkazerne met de daarbij horende brandweerzorg”. 
Verder geen enkele ambitie of intentie om eerder gemaakte beloftes over de 
batenharmonisatie en het herstel van de repressieve brandweerzorg op te pakken.  (We 
betalen het meeste aan de Veiligheidsregio en krijgen hiervoor de minste dekking). 
 

Politiecapaciteit:  

In de programma begroting lezen we niets over de raads-brede motie die er ligt om te werken 
aan een betere verdeling van de politiecapaciteit binnen onze gemeente/regio. Hier heeft 
VVD-Venray reeds vragen over gesteld om de status van deze motie op te vragen. 
 
Kunt u aangeven waarom deze ambitie ontbreekt in de programma begroting? 
 

Medische zorg: 
VVD-Venray is voor het behoud van het ziekenhuis en de HAP (Huisartsenpost). 
 
We horen graag welke middelen en acties het college hierop inzet om beide voor Venray te 
behouden. 
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3) Inclusie:   
Geschreven staat:  “een lokale inclusie agenda is nooit af, het zal continu aandacht vragen”.   
VVD-Venray kan dit statement onderschrijven, want zoals wij het zien moet het begin nog 
gemaakt worden. Enkele raadsleden hebben een werkgroep gevormd en de wethouder 
voorgesteld hulp in te roepen van een externe partij, aangezien we vele malen tevergeefs om 
deze agenda gevraagd hebben.   
Ook staat te lezen dat bij de activiteit: invulling geven aan het VN verdrag van mensen met 
een handicap dat “er geen acties bekend zijn die genomen worden in 2020”. Dus hier 
ontbreekt de ambitie compleet.   
 
Kunt u aangeven wanneer er bekend wordt welke activiteiten er worden ontplooid om 
invulling te geven aan deze ambitie. VVD-Venray zou graag hier wat concretere ambities 
willen terug zien.  
 

4) Duurzaamheid: 
Duurzaamheid is één van de speerpunten. Er zouden meters gemaakt worden. We zijn nu een 
paar jaar verder. Hoe duurzaam zijn we geworden?  Nadat kant en klare initiatieven zijn 
gecanceld, vervolgens rechtszaken gingen lopen, algemene criteria en voorwaarden pas 
naderhand worden vastgesteld, begint onze ambitieuze coalitie uiteindelijk de inwoners te 
vragen wat ze eigenlijk willen. Het college heeft ongetwijfeld goede intenties maar dat heeft 
nog geen kilowattuur opgeleverd op een zonnepark. Geen groene stroom maar wel mogelijk 
rechtszaken en weer teug naar af. Dat is wat wij nu constateren. Dat vinden wij 
zwabberbeleid. Uiteindelijk moet je niet kijken naar een akkoord of het programma, maar 
naar het beleid wat daadwerkelijk wordt neergezet. Daarbij bekruipt ons een heel ander 
gevoel dan dat we in het begin hadden. Dat van een stap vooruit en vervolgens twee stappen 
terug.  

Denkt u de gestelde duurzaamheidsambities nog tijdens de coalitieperiode te kunnen 
behalen? 

Wat wij verder belangrijk vinden voor nu en de komende jaren:  
VVD-Venray is voor een compacte overheid en minder regels. Vaak werken de regels die 
worden gemaakt, uiteindelijk tegen ons en worden daar de burgers weer de dupe van. Dus als 
het aan VVD-Venray ligt komen er minder regels.  
 
 

MKB: 
De Venrayse ondernemers & ZZP-ers zijn de motor van onze lokale economie. Laten we hen 
steunen, zeker nu. Het verminderen van de regeldruk is iets waar het college de ondernemers 
mee kan helpen. Hoe minder regels, hoe meer vrijheid,  waardoor ondernemers op creatieve 
wijze het banenbestand met zinvolle banen voor Venray kunnen uitbreiden.   
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Supermarkten: 
Wat VVD-Venray betreft kan het huidige Supermarktbeleid naar de prullenbak en laten we  
aan de markt over waar men een buurtsuper, full service of discounter wil. Tot op heden 
lopen plannen spaak omdat het beleid te opportunistisch wordt gebruikt.  Dit leidt niet tot 
oplossingen maar zorgt er juist voor dat deze gemeentelijk bemoeienis de oorzaak is dat deze 
dossiers steeds spaak lopen.  
 

Bouwen:  

De regionale woonvisie werkte ons jaren tegen en Venray schrapte als “beste jongetje van de 
klas” de meeste bouwplannen in de regio. VVD-Venray wil graag dat men in Venray een 
betaalbare huur-, starters- of levensloopbestendige woning kan vinden. We willen dat het 
college er voor zorgt dat we in 2021 en verder,  weer volop kunnen gaan bouwen in Venray 
en haar kerkdorpen. Alleen zo kan de woningmarkt in Venray van het slot en kunnen u of uw 
kinderen doorstromen naar een betaalbare en passende woning.  

Tot Slot: 
Zoals u hebt kunnen lezen zijn we kritisch over de programmabegroting en hebben we 
hopelijk ook goed onderbouwd waarom we zo kritisch zijn.  
U kent VVD-Venray als een optimistische partij die uitgaat van de kracht van Venray en haar 
bewoners en die gelooft in kansen. 
In 2018 hebben wij de koersverandering, nodig voor het realiseren van de ambities van het 
college, vergeleken met het bijsturen van een mammoettanker. 
Vorig jaar bekroop ons het ongemakkelijke gevoel dat op deze mammoetanker geen 
functionerend kompas zat. Dit jaar bevinden we ons met dit alles in een dichte mist. Dat stelt 
ons niet gerust. Maar we blijven optimistisch voor Venray, zeker in deze bijzondere tijd 
waarin er in onze gemeente kansen en mogelijkheden liggen die de moeite waard zijn om op 
te pakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen dat u gezond blijft en wensen het college veel wijsheid en daadkracht toe voor het 
komende begrotingsjaar. 
 

Fractie VVD-Venray 
Bas Künen, fractievoorzitter.  
Harrie van Oosterhout, raadslid. 


