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vergadering Adviesraad Venray 
9 januari 2020 

20.00-22.00 uur 
Agenda 
punt 

Onderwerp Informeren 
(I) 
Beslissen (B) 
Mening 
vormend (M) 

Bijlage Woord-
voerder 

1 
Opening door Wim van Osch, kwartiermaker. 

   

2 
Afspreken wie een beknopt verslag maakt van 
deze vergadering. 

   

3 
Mondeling verslag van gesprek van Wim op 
vrijdag 3 jan. met wethouder Anne Thielen en 
plaatsvervangend gemeentesecretaris Dorien van 
der Giesen. 

Terugkoppeling Wim: Open goed gesprek, zij 
geven aan dat ze iets willen bereiken met de 
nieuwe raad. 

Complimenten voor Wim en de procedure en de 
gekozen leden.  

We krijgen alle medewerking. Er zal een directe 
communicatielijn zijn met de gemeentesecretaris. 
De Adviesraad zal onafhankelijk acteren en MOET 
zichtbaar zijn voor gemeente en burgers. 
Woorden als zichtbaarheid, samenwerken, 
onafhankelijkheid zijn uitgesproken. 

   

4 
Er is voor de P-r. jaarlijks €. 30.000, - beschikbaar. 
Indien we een ambtelijk secretaris willen hebben, 
kan dat hieruit betaalbaar gesteld worden. Kosten 
per jaar bedragen circa €. 4.000, -.  

 

Ervaring in verleden hiermee was niet goed. De 
wens is wel om ondersteund te worden door een 
vrijwilliger met een kleine vergoeding 

   

5 
Te volgen procedure bij verkiezing voorzitter en 
secretaris, en eventueel het direct nemen van 
besluiten.  
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6 
Keuze van wie welk onderdeel van het 
werkterreinen sociaal domein gaat doen. Voorstel 
om dat te maken op een flip-over. 

Bij de 10 onderdelen van het sociale domein zijn 
namen gezet van de deskundigen uit de raad. Zie 
afbeelding hieronder.  

Er wordt besloten ad hoc werkgroepen samen te 
stellen en geen aparte kamers in te stellen. 

   

7 
Opstellen Communicatieplan, gereed voor 1 febr. 
2020, kleine commissie. Dit plan zal voor eind 
2020 uitgewerkt zijn tot een volwaardig 
communicatieplan voor de gehele periode tot 
2024. Zie o.a. 1.2 op bl. 4 van de Beleidsnotitie. 

   

8 
Opstellen plan van de inrichting van De Schil, 
kleine commissie. 

   

9 
Direct te ondernemen acties: 

a.   Verzoek aan gemeente voorzet Jaarplan 
2020.  Wim vraagt dat op 6 jan. aan Milou 
Jeurissen. 

b.   Gesprek met deel van de oude P. raad. 

c.    Keuze van onze naam: Adviesraad Sociaal 
domein. 

   

10 
Bespreken hoe we vorm gaan geven aan 
ongevraagd advies. Hebben we onderwerpen? 

   

11 
Welke onderwerpen willen we bespreken in onze 
volgende vergadering ? 

   

12 
Rondvraag. 

   

13 
Vastleggen van de datum en de plaat van onze 
volgende vergadering. 

   

     
 

Aanwezigen: 
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Wim van Osch (WO), Liesbeth van Aerssen (LA), Asmaa Darkaoi (AsD), Rein Dupont (RD), Ton van 
Gestel (TG), Lei Heldens (LH), Peter Ter Huurne (PH), Kitty Janssen (KJ), Wilma Keijzers (WK), Frans 
van Schendel (FS), Petra Steeghs (PS), Toos Wintels (TW), André Duijghuisen (AnD) 
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