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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   7-5-2020 
Tijd:  20.00 – 21.00 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui, Wim van Osch, Liesbeth van Aarssen, Rein Dupont, Ton van Gestel, Lei Heldens, 

Peter Ter Huurne, Frans van Schendel, Petra Steeghs, Toos Wintels, Wilma Keijzers, André 
Duijghuisen 

Afwezig: Kitty Janssen 
Notuliste: Mariska Loozen 
 

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Rondje hoe is het met iedereen 
Gelukkig gaat het met iedereen goed. 
 

3. Notulen 5 maart 2020 
Aanpassing actielijst: A200213.024: Asmaa ipv Toos bij verantwoordelijke. 
De notulen worden na aanpassing, zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

4. Doornemen actielijst 
 

5. Contacten met de gemeente 
Ophalen vragen, ideeën en overige inbreng   
1) onze reactie op VN verdrag (Mensen met een verstandelijke beperking) 
Verdrag is verwerkt in diverse beleidsvelden. Reactie volgt nog. 
 
2) vragen over de NLW (inleiding door Lei). 
De vragen van mevrouw Houben zijn veelal politieke vragen die niet bij de Adviesraad thuis horen. Op de vraag of 
wij contact zoeken met de participatieraden uit de overige schapsgemeenten, om gezamenlijk op te trekken, heeft 
Lei aangegeven dat wij de ontwikkelingen zullen volgen en indien nodig bespreken.  
Om op de hoogte te zijn en te blijven, dient de raad bijgepraat te moeten worden door de betreffende 
beleidsambtenaren. 
 

6. Wat te communiceren de komende maand(en) 
In eerste instantie actiepunt On hold. André vraagt of we wel het logo kunnen communiceren? 
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Of in ieder geval in combinatie met de website en een stuk in de Peel & Maas. 
Laat in ieder geval zien wie we zijn en wat we doen, “luisteren naar gemeente èn burgers”. De website zou eind mei 
in de lucht kunnen zijn. 
Peter heeft al een concept voor de opbouw van de website gemaakt.  
Format rondsturen naar iedereen om zichzelf kort voor te stellen. Actie Peter 
Definitief logo rondsturen. Actie Peter 
 

7. Ingekomen stukken / uitnodigingen 
Datum Afzender Onderwerp 
23-03-2020 KansPlus / Sien Verslag en presentatie regiobijeenkomst d.d. 4 maart 2020 
26-03-2020 KansPlus Aanbevelingen VN verdrag voor mensen met een 

verstandelijke beperking 
27-03-2020 Burgerkracht Brief OCO (onafhankelijke client ondersteuning) 
27-03-2020 Gemeente Venray KTO (Klantentevredenheidsonderzoek) Omnibuzz 2019 

(WMO) 
01-04-2020 Stg. Mentorschap Limburg Brief inzake mentorschap 
29-04-2020 Kerngroep 

Gezondheidszorg Venray 
2.0 

Definitief annuleren conferentie 
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8. Rondvraag 

Peter: Heeft het gevoel alsof we nog niet begonnen zijn! We zijn nog niet concreet met iets bezig. 
 
Frans: Mail gekregen van Maud Engels. Alleen inzien is nog mogelijk, stuk is al bijna klaar. Is kritisch zijn nog wel 
relevant op dit moment, nu het stuk al bijna klaar is? 
Dit is een voorbeeld van hoe het niet moet. Lei wilt zijn zorg uitspreken naar Anne Thielen m.b.t. het tussentijds 
bespreekbaar maken van beleid door beleidsambtenaren. Actie Lei 
 

9. Sluiting 
De online vergadering sluit om 21.10  uur 
 
Volgende vergadering 
 
Datum: 4 juni 2020 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: nader te bepalen 


