
NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   1-10-2020 
Tijd:  19.30 –   21.25 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui, Liesbeth van Aarssen, Ton van Gestel, Lei Heldens, Frans van Schendel, Kitty 

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

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
 
Rol van Wim van Osch: Verbindingsofficier tussen de adviesraad en de schil. 
Contacten leggen met de schil, met name ook degenen die gesolliciteerd hebben voor de adviesraad, maar niet 
aangenomen zijn. Er ligt een plan voor de schil, nog aan te vullen met een uitvoeringsplan. Hoe gaan we met de 
schil om? Goed administreren is belangrijk. Uitbreiding mogelijk via dorpsraden. Wat speelt er binnen hun 
gemeenschap? Terug communiceren via de dorpsraden naar de wijk. In de schil mensen verzamelen met 
specialistische kennis. 
Wim zal regelmatig uitgenodigd worden bij de vergadering van de adviesraad om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen. 
De opdracht was voor iedere werkgroep om een schil om zich te vormen. Hoe werkt dat samen met Wim als 
verbindingsofficier? Voorgesprek zelf doen en vervolgens Wim inschakelen. 
Uitvoeringsplan maken. Actie Wim 
 

2. Notulen 7-9-2020 
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: 
A200109.017 / A200604.036 / A200907.040 / A200907.042 / A200907.044 / A200907.046 
 

4. Verslag overleg Gemeente 
Afspraak stond in teken van problemen op financieel gebied. Er wordt door de Gemeente een Taskforce opgericht 
om te kijken hoe nu verder. Er mag geen afbreuk aan voorzieningen zijn. Links en rechts wat vraagtekens bij 
verstrekkingen van voorzieningen. Wens is om deel te nemen of meegenomen te worden in de Taskforce. 
Inventarisatie nodig van wat er allemaal wordt gedaan, gebeurt het efficiënt en is het effectief. 
Bijna alle beleidsvelden zijn, door corona, opgeschoven naar later. Er wordt een nieuwe planning gemaakt en met 
ons gedeeld. 
 
Er is nu tijd om Jeugd- en jongerenbeleid binnen de regio op te pakken. 
Sparren met de adviesraden uit de andere noord Limburgse gemeenten.  
 
Wat is een goed lopende adviesraad binnen Nederland? Actie Lei 
 

5. Status planning 
Schuldhulpverlening: In Oostrum kent Wim iemand die hier gespecialiseerd in is. 
Ervaringsdeskundige is hiervoor voor 8 uur aangenomen bij de Gemeente. 
Moeten we hier een aparte werkgroep voor formeren? 
 
Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / .. 
Geen vorderingen.  
Navragen bij beleidsmedewerker wat de planning is voor 2021. 
 
Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
2 weken geleden gesprek gehad. Kennis gemaakt met  Michel Vogelaar. Is doorgeschoven, maar er wordt wel vaart 
achter gezet. Betreft een regionale samenwerking. In november komt startnotitie. Wordt gemaakt door Vera 
Michels. Volgende week weer contact met Vera om eventueel startnotitie bij te stellen. Dinsdag 6-10 gesprek met 
de schil. Fijne samenwerking. Sensitief werken is erg belangrijk en daar is men zich van bewust. 



 
Nieuw beleid kunst & cultuur  Peter / André / … 
Gesprek met ambtenaar van de gemeente. De schil bij elkaar roepen. 7-10 gepland. 15 personen. Interactieve 
manier schil inzetten. Vanuit de gemeente wordt de werkgroep als kritisch ervaren. 
 
Zorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
Elleke geeft aan dat het naar verwachting doorgeschoven wordt naar 2e kwartaal 2021. Indien er ontwikkelingen 
rond spoedposten komen, wordt het wellicht toch in een stroomversnelling behandeld. 
 
Actieplan eenzaamheid   Kitty / Frans 
Vorige week overleg gehad. Dit n.a.v. eerste discussie. 1e conceptstuk is gemaakt. Men wil zich richten op 
signalering.  

• Wie zijn chronisch eenzaam en hoe brengen we dit in beeld?  
• Wat is er aan aanbod?  
• Wat zou de gemeente voor rol kunnen hebben?  
• Welke partners zijn er, wat doen zij?  
• Welke doelgroep betreft het?  
• Is er draagvlak voor de aanpak en wat is realistisch?  

0-meting inventariseren m.b.t. de vraagstukken. Wat vinden ervaringsdeskundigen? Afspraak met Movisie gemaakt 
en Kitty en Frans zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
Doorcentralisatie Beschermd Wonen Lei / Liesbeth 
Geen ontwikkelingen. 
 
Mantelzorgbeleid   Petra / Ton / Toos 
Vooruitgeschoven. Voorlopig geen nieuw beleid. 
 
Nieuw programma VSV 2020-2024  Rein / Liesbeth / André 
1/10: 1 bijeenkomst gehad. Loopt. 
 
Regionaal beleidsplan jeugd  Peter / …. / André 
Met verschillende beleidsambtenaren gesproken. Regionaal overleg gehad. Horst aan de Maas is 
clientervaringsonderzoek gestart. Wat vinden de clienten van de behandelingen die ze krijgen? Schriftelijke 
enquête, waarop niet veel respons geweest. Als basis voor beleid een gedegen clientervaringsonderzoek in de regio 
uitzetten. 
 
Leefbaarheid:  
Nog geen verdere actie op ondernomen. 
 
Inclusie: 
Politiek is door gemeenteraad opgepakt. Discussiepunten zijn als onderlegger hierin meegenomen. We volgen wat 
de ontwikkelingen zijn, wat moet leiden tot een operationele agenda. 
 

6. Bespreken mogelijkheden Peel en Maas 
Er is een gesprek geweest. We moeten onze zichtbaarheid vergroten. Welke punten kunnen we inbrengen. 
Voorstel P&M: eens in de maand, halve pagina te reserveren. 250 euro per maand. 1 keer in de 2 maanden is 
voldoende. Kunnen we deze pagina vullen? Voorstel is om iedere werkgroep zich te laten voorstellen en te 
vertellen over het traject waar ze mee bezig zijn. Inburgering  en eenzaamheid zijn als eerste aan de beurt. 
 

7. Bespreken conceptnota toekomstige ontwikkelingen NLW groep 
Hoe moet de NLW zich ontwikkelen.  6/10: bijeenkomst voor adviesraden Venray, Horst en Peel & Maas. 
Onduidelijk of het doorgaat. Vindt plaats in gemeentehuis Horst aan de Maas. Wie interesse heeft kan aansluiten 
indien het doorgaat. 
 
 
Conceptnota is ontvangen: een uitsterfconstructie of vol zelfstandig in de markt zetten was beiden niet de wens. Er 
is gekozen voor een middenweg met het 3 sporenbeleid. 

• Spoor 1: WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) niet-arbeidsmarkt-gericht. 



• Spoor 2: Participatiewet om mensen bij bedrijven onder te brengen.  
• Spoor 3: Activiteiten waar geld mee gegenereerd kan worden. 

 
NLW omturnen tot een efficiente en effectieve organisatie en toekomstbestendig maken.  
 
Op dit moment willen we geen advies geven, maar wel de ontwikkelingen volgen. Standpunt definitief bepalen na 
de bijeenkomst van volgende week. Lei zal e.e.a. kortsluiten met adviesraden Horst en Peel & Maas. Actie Lei 
 

8. Wat te communiceren de komende maanden 
Peel en Maas, 1x per 2 maanden. 
Facebook: suggesties doorgeven aan Peter. 
Inburgering  en eenzaamheid zijn als eerste aan de beurt, Asmaa en Toos. 
 
Nieuwe template gemaakt voor huisstijl Adviesraad. 
 

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

10. Rondvraag 
Wim: advies uitgebracht aan B&W op 19-8.  Navraag bij Ingrid Teeuwen of brief ontvangen is. Is idd ontvangen.  
Samen met de gemeente zoeken naar vernieuwing burgerparticipatie. Als adviesraad nog gesprek hebben over 
advies. Burger moet wat meer te vertellen krijgen. Onderzoek hoe te bevorderen wil Wim aan meewerken.  
Evaluatie delen met de leden van de Adviesraad. Actie Wim 
 
Toos: * artikel met foto, hoe? Via Rein of Lei laten lopen. 
           * Logboek aanpassen. Wintels ipv Winters. Het keuzemenu bij Ambtenaar is niet correct, hier komen de  
              adviesraadleden naar voren. Aanpassen. Actie Mariska 
 

11. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.25 uur 
 
Volgende vergadering 
Datum: 2 november 2020 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: Schouwburg 
 
 


