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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VENRAY 
 
Datum:   13-2-2020 
Tijd:  19.30 – 21.30 uur 
Aanwezig: Wim van Osch (WO), Liesbeth van Aarssen (LA), Asmaa Darkaoui (AsD), Rein Dupont (RD), Ton van Gestel (TG), Lei Heldens (LH), Peter Ter Huurne (PH), 

Kitty Janssen (KJ), Frans van Schendel (FS), Petra Steeghs (PS), Toos Wintels (TW), André Duijghuisen (AnD) 
Afwezig: Wilma Keijzers (WK) 
Notuliste: Mariska Loozen (ML) 
 
 

1. Opening 
LH heet iedereen van harte welkom. ML gaat de raad ondersteunen met notuleren stelt zich kort voor. 
 

2. Notulen 9 januari 2020 
AnD heeft geen echte notulen gemaakt, maar aangevuld in de actielijst. 
 

3. Doornemen actielijst. 
Actielijst wordt besproken. 
Afgevoerde actiepunten worden apart gearchiveerd. 
 

4. Vaststellen vaste vergaderdag / tijdstip en frequentie. 
Voorstel: maandag of donderdag 1e week van de maand Actie RD (A200213.021) 
 
Vastgestelde data vergaderingen 2020: 
Donderdag 5 maart   Maandag 7 september 
Maandag 6 april    Donderdag 1 oktober 
Donderdag 7 mei    Maandag 2 november 
Donderdag 4 juni    Donderdag 3 december 
Donderdag 2 juli 
 

5. Wie gaat waar naar toe en houdt contact met de doelgroepen. Te denken valt aan bv. Ouderen, jeugd, PLIV, Gezondheidsraad, DRO enz.enz. 
Wij moeten zichtbaar zijn. Het bezoeken van dorpsraden en wijkraden zou een begin kunnen zijn. Zij zijn op de hoogte van de “problematiek” in de wijk. Contact met de 
achterban is daar aanwezig. KJ zit hier maandelijks bij. AnD geeft aan een keer mee te willen. Actie KJ / AnD (A200213.022) 
PH geeft aan dat in de dorpsraden en wijkraden niet zozeer de problematiek in de samenleving besproken wordt. Contact moet worden gezocht met  de organisaties die 
dagelijks met deze problematiek te maken hebben, denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg. 
AsD: “Stichting Ik begin” is een mooie organisatie om te bezoeken en om zichtbaarheid te creëren. 
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Zaak is om spoedig een netwerk op te bouwen in de samenleving. 
 
Organisaties koppelen aan de diverse domeinen: raadpleeg gemeentegids en Math vd Beuken.  
Actie TW, FS, AsD en PS. (A200213.023) 
 

6. Rapportage vanuit de leden. Wie heeft inmiddels wat ondernomen? 
RD: contact met ouderen. 
AsD: Bijeenkomst eenzaamheid. Vanuit Rabobank. Participatieraad werd ook genoemd. 
LH / TG: Gerechtshof geweest. 3 sprekers, WMO, consulente van loket, bestuursrechter legde bepaalde casussen uit. 
AnD: gezorgd voor notuliste 
PS: Overleg zorgboeren met zorgkantoor en gemeente. Groep ouderen groeit enorm. Meer samenwerken en efficiënter werken. 
 

7. Terugkoppeling werkgroep integriteit. 
Governance code: A-4tje van maken. 
Actie AnD, TG, FS (A200213.024) 
 

8. Terugkoppeling werkgroep PR/Marketing/Communicatie (bijlage). TG / PH / LA 
AnD: Tekst “Informeel zorgaanbod venray” -> aanpassen naar informele organisaties 
WO: 4.1 / vast agendapunt maken: wat te communiceren de komende maand, realiseren beeld naar buiten. Actie RD (A200213.025) 
Contact met pers: LH. Toevoegen aan communicatieplan. Actie PH (A200213.025) 
LH: 4.1 / op welke manieren gaan we overleggen met de gemeente organiseren. Toevoegen aan plan 
Actie PH (A200213.026) 
 
Complimenten voor het geschreven document communicatieplan. 
Is een logo wenselijk? Een logo zorgt voor herkenbaarheid. PH vraagt kosten na. Actie PH (A200213.027) 
RD: Bestaande emailadres aanpassen naar: info@adviesraadvenray.nl 
Voor de zomervakantie communicatielijnen opgestart en eerste moment met de pers gehad.  Actie LH (A200213.028) 
Definitieve commissie communicatie: TG / PH / LA 
 

9. Terugkoppeling werkgroep “De Schil” (bijlage). KJ / AnD / TW 
Aantal teksten van beide documenten communicatie en de schil moeten overeenkomen. Op 1 lijn, teksten moeten elkaar niet tegenspreken. Document “De Schil” is nog 
niet compleet. 
LH: startbijeenkomst organiseren met de eerste bekenden voor in de schil. Te bespreken: Wat gaan we de komende maanden doen, waar staan we.  Actie KJ / AnD / LH / 
TW (A200213.029) 
 

10. Terugkoppeling overleg 10 februari met Milou Jeurissen en Math van de Beuken van de Gemeente Venray. 
- Investeren in goede samenwerking 
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- Agenda gemeente volgt 
- Math coördineert binnen gemeente 
- beleidsmedewerker Milou 
- 1x in de maand met wethouder in kleiner committee (25-3 eerste overleg) 
- zaken aandragen waar Gemeente beleid over maakt 
 

11. Ingekomen stukken 
 

• Bijeenkomst georganiseerd door KansPlus en Sien op 4-3-2020 voor belangenbehartigers VG. LH 
• Regionaal overleg met voorzitters adviesraden. LH 
• Scholing: Burgerkracht Limburg kan scholing verzorgen. Wat kunnen zij aanbieden? Uitnodigen in een overleg later stadium. Plaatsen op de actielijst. Actie RD 

(A200213.030) 
• Beleidsplan: 

Contact 2 gemeenten: er liggen daar nog geen plannen. Horst is bezig met beleidsplan. 
Wordt gedeeld met ons als deze door college geaccordeerd is. 
 

12. Rondvraag 
AnD: Concretere agenda, wat wordt er per punt van de leden verwacht. Actie RD (A200213.031) 
 
 


