
NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   2-7-2020 
Tijd:  19.30 – 21.40 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui, Liesbeth van Aarssen, Rein Dupont, Ton van Gestel, Lei Heldens, Frans van 

Schendel, Petra Steeghs, Toos Wintels, André Duijghuisen, Kitty Janssen 
Afwezig: Wim van Osch, Peter ter Huurne, Wilma Keijzers 
Notuliste: Mariska Loozen 
 

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
Wilma heeft aangegeven niet langer lid te kunnen zijn van de Adviesraad. Meedenken in de schil wil ze wel. Er komt 
iemand anders voor in de plaats. Wim is met een geïnteresseerde in gesprek. 
 

2. Notulen 4-6-2020 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten worden afgevoerd: 
A200109.001 / A200109.012 / A200109.015 / A200213.023 / A200213.028 / A200305.031 / A200507.032 / 
A200507.034 
 

4. Verslag overleg Gemeente 
Het overleg met Anne Thielen verliep uiteindelijk goed. Hoe zitten zij, de beleidsmedewerkers, erin. Zorgen vanuit 
de Adviesraad hierover zijn overgebracht. Worden we wel serieus genomen! Zaak om dit bij de 
beleidsmedewerkers onder de aandacht brengen. 
1 keer per maand bijeenkomen van Lein en Rein met Math en Ingrid is wat veel, frequentie wordt iets 
teruggeschroefd. Anne is positief over de ontwikkelingen. Welke onderwerpen komen op ons bordje: Commissie 
leven, binnen sociaal domein. De agenda’s van de commissie Leven staan openbaar. 
De notities van de overleggen met Ingrid en Math zijn in te zien door alle leden van de adviesraad. 
 

5. Status planning 
Status contacten werkgroepen met beleidsmedewerkers Gemeente Venray: 
 
Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / Wim 
Wensen voor de zomervakantie een afspraak te realiseren. 
 
Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
Michel Vogelaars gesproken, verschoven naar 1 juli 2021. Afspraak voor volgende maand gepland. Algemene 
informatie gekregen. Waar zijn ze mee bezig, waar willen ze naartoe. Heel duidelijk in communicatie. 

Nieuw beleid kunst & cultuur  Wilma / Peter / André 
Tussen vorige keer en nu niets gebeurd. 
 
Zorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
Pilotproject ervaringsdeskundigen schuldhulpverlening (Ton / Frans) 
Elke Raadts telefonisch contact gehad. Meest urgente onderwerp heeft ze toegestuurd. Werkgroep heeft dit 
bekeken. Stuk gaat om pilotproject ervaringsdeskundigen schuldhulpverlening en pilot socialisering. Advies 
indienen om pilot te verlengen i.v.m. financieel plaatje. Besloten om in het najaar in te stappen op het moment van 
de evaluatie.  
 
Actieplan eenzaamheid   Kitty / Frans 
Kennismakingsgesprek met gemeente gehad. Aantal stukken zijn toegestuurd. Probleem is niet zomaar op te 
lossen. Haalbaarheid is besproken alsmede preventie. Positieve reacties over de manier van samenwerken en 
communiceren. 
 
 
Doorcentralisatie Beschermd Wonen Lei / Liesbeth 



Doorcentralisatie besproken met Elke Raadts. Richtlijnen vanuit overheidswegen al bepaald. Ze wilde graag de 
mening van de adviesraad. Met name de lokale situatie is aandachtspunt. 
 
Mantelzorgbeleid   Petra / Ton / Toos 
 
Nieuw programma VSV 2020-2024  Rein / Liesbeth / André 
Online kennis gemaakt. Ivet Arts en Pieter Kersten. Vervolgafspraak is gepland, 8 juli. 
 
Regionaal beleidsplan jeugd  Peter / Wilma / André 
Floor van der Giesen, uitnodiging om afspraak te maken regionaal jeugdbeleid 
Andre / Peter: Jeugdzorg. Online kennis gemaakt. 
 

Leefbaarheid: Wim, beleidsambtenaar wil graag kennismaken. Maar ze heeft achterstand opgelopen door andere 
zaken. Voordat ze op vakantie gaat, 1e gesprek plannen. 

 
Inclusie: 
Boon afspraak in juli. Liesbeth en Ton sluiten ook aan. Inclusiviteit. Op dit moment niet zichtbaar wat er al in beleid 
zit en waar. Overleg  gaat tevens over VN-verdrag. 
 

6. Flowcharts/logboek gevraagde en ongevraagde adviezen (bijlage). 
De flowchart en het bijbehorende logboek zijn een leidraad om tot een advies te komen. 
 
Aanpassing flowchart: Advieswaardig vervangen door prioritering. 
De adviezen kunnen ook via de werkgroepen in de Adviesraad komen. 
 
De flowchart mag na aanpassing van bovenstaande op de website. 
Verzoeken om via de website van de Gemeente Venray een link naar de website van Adviesraad te laten maken.  
Actie Lei/Rein 
Uploaden in de Google Drive is Frans niet gelukt. Mocht iemand hulp hierbij nodig hebben, vraag André of Mariska. 
 
Mappen maken in de Google Drive per thema. Actie André/Mariska 
 
Flowchart en logboek worden met de Gemeente (Math en Ingrid) gecommuniceerd. (A200604.036)  Actie Rein 
 

7. Wat te communiceren de komende maand(en). 
Is de pers aanwezig op het Sprekersplein? Peel & Maas bellen of zij interesse hebben om daar aanwezig te zijn. 
Actie Lei 
Half uur voor ons item, iedereen mag aanwezig zijn op 25 augustus 18.00 uur / 18.30 uur. Wie kan aanwezig zijn? 
Ton, Frans, Asmaa, André, Kitty, Lei, Rein 
 

8. Ingekomen stukken / uitnodigingen 
Geen ingekomen stukken. 
 
Presentatie NLW ligt in de planning, online of fysiek. Ton / Frans / Liesbeth / Lei 
 

9. Rondvraag 
- 
 

10. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.20u 
 
Volgende vergadering 
Datum: 7 september 2020 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: Schouwburg 


