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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   7-9-2020 
Tijd:  19.30 –   21.35 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui (later), Liesbeth van Aarssen, Rein Dupont, Ton van Gestel, Lei Heldens, Frans van 

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

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
Wim van Osch heeft zijn evaluatie over activiteiten ingediend bij de Gemeente. Hij wacht nog op reactie. De 
volgende keer formeel afscheid nemen.  
 

2. Notulen 2-7-2020 
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: 
A200109.007 / A200109.016 / A200604.035 / A200702.038 / A200702.039 
 

4. Verslag overleg Gemeente 
Overleg is volgende week donderdag 17 september. 
 
o.a. te bespreken punten: 

• In het algemeen mag Corona geen excuus zijn om zaken door te schuiven naar later. Overleg met 
Gemeente hierover. 

• Overleg met de Gemeente wat er van de te bespreken punten nog over?  
 

5. Status planning 
Status contacten werkgroepen met beleidsmedewerkers Gemeente Venray: 
 
Versterking in de groepen waar Kitty en Wim in zitten/zaten. Wim heeft een eventuele kandidaat.  
Jeugd en jongeren en nieuw beleid kunst & cultuur mist een persoon (iemand die dicht bij de doelgroep staat, 
jongerenwerker) 
 
Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / .. 
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Lastig afspraak te plannen met beleidsmedewerker Sanne Bloemen. 
Loopt nog niet lekker. Door corona zouden andere beleidsvelden aandacht nodig hebben. Vrijwilligersbeleid wordt 
doorgeschoven naar later dit jaar. 
 
Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
23 september overleg ingepland met Michel Vogelaars. Wet gaat pas 1 juli 2021 in, dus het heeft nog even tijd. 
 
Nieuw beleid kunst & cultuur  Peter / André / … 
Notitie opgesteld. Behoefte om actiever te zijn. Half september staat een afspraak gepland. Aan het begin van de 
nota zijn André en Peter al betrokken bij de samenstelling van het stuk. 
 
Zorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
Nog geen gesprek over gevoerd. Ervaringsdeskundige schuldhulpverlening opgeschort omdat er nog niet 
geëvalueerd is. Bijeenkomst zorgvisie is niet doorgegaan en nog niet opnieuw gepland. 
Frans gaat dit binnenkort met Elke Raadts in overleg en neemt dit mee. 
 
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. Frans heeft binnenkort een afspraak met Elke Raadts om de startnotitie te bespreken. 
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. 
Eerste bespreking met Elke gehad. Regionaal wordt dit thema actief besproken. Venlo centraal geregeld. Geopperd 
om ook in Venray een aantal opvangplaatsen te creëren. Overleggen met Elke wat de status is van e.e.a. 
 
Mantelzorgbeleid   Petra / Ton / Toos 
1 keer contact gehad. Er komt voorlopig geen nieuw beleid op. Laatste beleid is van 2017 maar moet ook nog 
geëvalueerd worden. Dit gebeurd later dit jaar. Mariska Boon is de beleidsambtenaar. 
 
Nieuw programma VSV 2020-2024  Rein / Liesbeth / André 
Fijne bijeenkomst gehad met een zeer informatieve presentatie. De volgende afspraak is gepland op 7 oktober. 
Programma is al in uitvoering. 
 
Regionaal beleidsplan jeugd  Peter / …. / André 
Peter en André maken een voorstel voor het vinden van iemand in de werkgroep. 3x bijeen geweest. 
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Afspraak gepland in Horst om met meerdere gemeenten bijeen te komen. Venray alleen al 1150 kinderen die 
zorg/hulp nodig hebben. Asmaa geeft aan dat ze denk dat er meer ingestoken moet worden op preventie. 
Aandacht voor preventie is er zeker. 
 
Leefbaarheid:  
Nog geen verdere actie op ondernomen. 
 
Inclusie: 
Discussiepunten VN-verdrag zijn ingebracht. Gemeenteraad heeft dit onderwerp naar zich teruggetrokken. Vanuit 
de raad is een werkgroep gevormd die een agenda opgesteld heeft op mee aan de slag te gaan. 
 

6. Bespreken en vaststellen operationeel plan 
André heeft een aantal kleine opmerkingen met betrekking tot opzet, verwoording, waarom – wat concreet, smart 
maken. 
Peter geeft aan dat er wellicht over een jaar andere inzichten zijn en het stuk eventueel aangepast moet worden. 
Voor nu wordt het operationeel plan vastgesteld na aanpassing van 2e alinea, “nieuwe” adviesraad, nieuwe 
weghalen. 
Operationeel plan doorsturen naar de Gemeente en naar Peter voor op de website, voorzien van logo. Actie Rein / 
Peter 
 

7. Functioneren van de voorzitter en secretaris 
Tops: 

- Lei en Rein mogen blijven 
- Lei als technische voorzitter functioneert prima 
- Kennis vanuit politiek zeer welkom 
- Complimenten sprekersplein 
- Rein rust als secretaris en meedenker 

 
Tips: 

- Pas op voor bureaucratie 
- Alert zijn met politiek vermengen met de onafhankelijkheid van de Adviesraad 
- Rein: Actielijst en notulen sneller sturen 
- Lei probeer adviesleden in hun kracht te zetten door kennis en ervaring te delen. 

 
8. Evaluatiepunten 

Inventarisatie van de evaluatie over de Adviesraad vindt op dit moment plaats.  Zijn er nog toevoegingen? 
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• André: Waarom worden wij alleen geëvalueerd en niet ook de gemeente? Punt inbrengen om de 
mogelijkheid te hebben om de gemeentelijke / bestuurlijke organisatie te evalueren.  

• Toegankelijkheid en zichtbaarheid van de gemeente. 
 

• Mogelijkheid om Evaluatiecriteria aan te vullen. Daarbij toevoegen: Beoordeling van het functioneren als 
spreekbuis voor de burgers van de gemeente Venray. 

Kijken of we op enig moment een 0-meting uit kunnen voeren. 
Actie Lei/Rein 
 

9. Halfjaarrapportage Sociaal Domein 
Michel  Vogelaars Volgende keer uitnodigen om toelichting te geven op de rapportage, om meer gevoel bij de 
inhoud te krijgen. Vragen op voorhand te stellen aan Michel: Wat zijn de belangrijkste conclusies (kansen) of 
risico’s (bedreigingen). Agendatijd: 30 minuten. Actie Lei/Rein 
 

10. Wat te communiceren de komende maanden 
• Afspraak Peel & Maas is geweest, stuk komt komende donderdag in de Peel & Maas. 
• Vacature in de Adviesraad 
• Vacatures voor de schil. 
• Stuk van de Peel & Maas via Facebook delen t.z.t. 
• Pagina van de Adviesraad delen in de Facebook groep “Venray”. 
• Poll, enquête of Google Form via Facebook  

 
Wat kunnen we publiceren, delen, inventariseren via social media etc. Actie Allen 
 

11. Ingekomen stukken / uitnodigingen / uitgaande stukken 
Geen ingekomen stukken. 
 
 

12. Rondvraag 
Liesbeth: Online NLW bijeenkomst is Liesbeth aanwezig geweest. Heel interessant. Toegezegd is dat de NLW de 
Adviesraad mee wilt nemen in het traject. 
 

13. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.35 uur 
 
Volgende vergadering 
Datum: 1 oktober 2020 
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Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: Schouwburg 


