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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   5-3-2020 
Tijd:  19.30 – 21.30 uur 
Aanwezig: Wim van Osch, Liesbeth van Aarssen, Asmaa Darkaoui, Rein Dupont, Ton van Gestel, Lei 

Heldens, Peter Ter Huurne, Kitty Janssen (later), Frans van Schendel, Petra Steeghs, Toos 
Wintels, Wilma Keijzers, André Duijghuisen 

Notuliste: Mariska Loozen 
 

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Notulen 13 februari  2020 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen, op het gebruik van voornamen na, akkoord bevonden 
en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst 
De actielijst wordt doorgenomen en geupdate. 

Stukken voor de vergadering worden uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de vergadering aangeleverd bij Rein. 
Afhankelijk van het soort stuk dat in behandeling is kan deze termijn verkort worden in overleg. Er moet wel 
voldoende tijd zijn om de stukken te bestuderen. Besluit! 

4. Terugkoppeling werkgroep integriteit/Governance Code 
Openheid en transparantie is het belangrijkste. De kern is dat er geen ongewenste belangenverstrengeling mag 
zijn. In theorie kan het zijn dat een lid binnen de adviesraad bij een bepaald onderwerp geen advies/mening 
kan hebben omdat het neigt naar belangenverstrengeling. 

Wim geeft aan dat we regelmatig moeten aangeven dat we een code hebben. Peter geeft aan dat dit op de 
website geplaatst kan worden. 

De Governance Code wordt tekstueel aangepast en definitief gemaakt. Actie André (namens werkgroep) 

5. Terugkoppeling werkgroep De Schil 
Wens was om concreter te zijn in de doelstelling.  

• Netwerkbijeenkomsten organiseren t.b.v. kennis maken, kennisoverdracht en professionalisering. 
Gepland voor leden in het bestand van De Schil. Op donderdag 9 april informele bijeenkomst plannen 
met de schil voor een kennismaking. Ieder raadslid nodigt 2 personen uit. Tevens namenlijst van Wim 
uitnodigen. Faciliteiten regelen Actie Rein / Lei 

• Gericht in overleg met leden flexibele schil indien specifieke zaken aan de orde zijn. 
Pas inschakelen als nodig is. Najaar.  
 

Belangrijk om te vermelden bij leden van de Schil: 
Conceptplan bespreken met de leden in de schil. 
Bij de personen kenbaar maken dat ze niet bij alle zaken betrokken worden, maar dat het incidenteel is. 
Bij de leden van de schil informeren wat zij belangrijk vinden op 9-4. 
 
Document wordt als concept vastgesteld. André past het document tekstueel aan en stuurt naar Rein om te 
delen met de Gemeente.  Actie André 
 

6. Werkgroep PR/Communicatie 
Formele naam wordt: Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray 
 
Goede website en logo is noodzakelijk. André vraagt of we meer dan één offerte moeten aanvragen? In deze 
niet nodig. Liesbeth geeft aan dat de offerte die er ligt, scherp geprijsd is en vooralsnog prima. 
De vraag is hoe gaat de Gemeente ons ondersteunen. Peter is hierover in gesprek. 
Voor de zomervakantie moet de website in de lucht zijn.  “formeel besluit afhandelen” 
adviesraadsociaaldomein@venray.nl zou een goed emailadres zijn. Peter is hiermee bezig bij de gemeente. 
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Het oude mailadres moet wel opgeheven worden. Overleg met de secretaresse van de oude raad. Actie Lei 
Peter past het document tekstueel aan en wordt na aanpassing vastgesteld.  Actie Rein/Peter 
 

7. Thema’s binnen het Sociaal Domein, in 2020 bij de Gemeente aan de orde 
Groene items: beleid 
Roze: uitvoering van beleid 
• Over de groene beleidsvelden dient de adviesraad een advies te geven. Er kan wel onderscheid gemaakt 

worden in de diepgang per item.  
• Vroegtijdig in discussie gaan door gemeente en adviesraad.  
• Het moet echter wel behapbaar zijn voor de adviesraad. 
• Een aantal items zijn al lopende en is de adviesraad niet vanaf het begin bij betrokken. 
• De beleidsvelden worden verdeeld over de leden van de adviesraad om te behandelen. 

1. Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / Wim 
2. Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
3. Nieuw beleid kunst & cultuur  Wilma / Peter / André 
4. Zoorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
5. Actieplan eenzaamheid   Kitty / Frans 
6. Doorcentralisatie Beschermd Wonen Lei / Liesbeth 
7. Mantelzorgbeleid   Petra / Ton / Toos 
8. Nieuw programma VSV 2020-2024  Rein / Liesbeth / André 
9. Regionaal beleidsplan jeugd  Peter / Wilma / André 

 
Agenderen volgende overleggen: vorderingen diverse werkgroepen. Actie Rein 
Bijeenkomst 12-3 met beleidsmedewerkers: vervolgafspraken maken over wat er al ligt aan documentatie. 
Bijhouden wat we doen,  wat is het startpunt, welke informatie krijgen/hebben we. Standaard format 
bijhouden per item / werkgroep. Checklist maken om als hulpmiddel te gebruiken. Rein maakt een voorstel in 
overleg met Peter. Actie Rein 
 

8. Terugkoppeling overleg 4 maart Ingrid Theeuwen en Math van de Beuken 
Ingrid Theeuwen: Contactpersoon over de inhoud.  
Financiën: 30.000 euro per jaar. Wie beheert? Voorkeur Wim, Rein en Lei: geld blijft bij Gemeente, wel door 
Adviesraad vrij te beschikken. Vergoeding leden 2x per jaar uitbetalen. Juni/dec. Besluit! 
Facturen naar Rein. Facturen op naam van Adviesraad. Formeel met offerte / factuur regelen. Besluit! 
Sprekersplein 14-4 19.30 uur in Gemeentehuis: iedereen is welkom. Als Adviesraad willen we ons voorstellen. 
Informatie ophalen is uiteraard ook mogelijk. Diverse thema’s komen aan de orde. 
 

9. Wat te communiceren de komende maand(en) 
Op dit moment nog weinig concreets te melden. Gezicht laten zien overal. 
Bekijken wat we willen communiceren en wanneer. 
Pers uitnodigen op 9 april? Persbericht kan daarna nog altijd gemaakt worden. Actie Lei/Rein 
 

10. Ingekomen stukken / uitnodigingen 
• Uitnodigen voorzitters adviesraden 12-3 in Panningen. Lei gaat hier heen. 
• Gemeente Venray: verslag afstemming 10-2-2020 
• Gemeente Venray: Thema’s 2020 ter advisering (groen) en ter info (rood/rose) 
• Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0: Uitnodiging conferentie toekomstige gezondheidszorg 

 
11. Rondvraag 

Kitty: dorpsradenoverleg. Kerndocument sociaal domein. Floor of Mariska uitnodigen om bij te praten. 
Asmaa / Leisbeth: Stichting uw begin: interessant. Bereidt om zich te presenteren bij de adviesraad. Wellicht 
een idee om als adviesraad daar een keer te gaan zitten en in contact te komen met de mensen. 
Lei: WMO voor gemeentes, bijeenkomst in Roermond.  
Peter: WMO, jeugdwet, participatiewet gaat 85% van het geld naartoe. Moeten we hier “ongevraagd” iets 
mee. Agenderen voor volgende keer. Actie Rein 
 

12. Sluiting 
De vergadering sluit om  21.55u.  


