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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   2-11-2020 
Tijd:  19.30 –   20.35 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui, Liesbeth van Aarssen, Ton van Gestel, Lei Heldens, Frans van Schendel, Kitty 

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

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Notulen 1-10-2020 
Aanpassingen: punt 7: typefout -> niet-arbeidsmarkt-gerichten. 
                           Punt 8: toevoegen Inburgering (Asmaa en Toos) als eerste in de P&M. 
De notulen worden na aanpassing akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten worden afgevoerd: 
A200907.041 / A200907.043 / A200907.045 / A201001.048 / A201001.049 / A201001.050 / A201001.051 
 

4. Verslag overleg Gemeente 
Pas volgende week eerstvolgende overleg. 
Inclusie gemeenschappelijke agenda 2021 bespreken. Actie Lei 
 

5. Status planning 
 
Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / .. 
Contact gehad via de mail. Sanne is voorlopig langdurig uit de running. Haar plek moet overgenomen worden door 
iemand anders, maar over opvolging is nog niets bekend.  
 
Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
Tijdens gesprek met z’n drieën zijn er punten op papier gezet en doorgemaild naar Vera Michels. Vera heeft 
vandaag gesprek gehad met Anne Thielen over de startnotitie. Ze vond het prettig dat er punten aangedragen 
waren door de Adviesraad. Het proces verloopt heel goed en de Adviesraad wordt heel direct betrokken. De 
Adviesraad wordt ook genoemd in de startnotitie. Zo hebben ze ons advies om nazorg te bieden erin verwerkt. Op 
9 november komt de startnotitie  in College van B & W. 
 
Nieuw beleid kunst & cultuur  Peter / André / … 
Een groep van 10 inwoners is gevonden die in de Schil willen meedenken. Het is een afspiegeling van het culturele 
veld. Zij waren allen uitgenodigd voor vorige week dinsdag. Toch maar besloten uit te stellen omdat het onzeker 
was of mensen zouden komen. Dit wordt weer opgepakt in januari. 
Er is een vragenlijst gestuurd via Google Forms met o.a. vragen over de zienswijze van eenieder. De uitkomsten 
dienen als input voor de bijeenkomst van de schil. 
 
Zorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
Sinds vorige keer niets aan gebeurd en dus geen veranderingen. 
 

Huisartsenpost 
Werkgroep steun toegezegd om mee te denken en ook zijn zorgen geuit. Wat zijn hier de gevolgen voor de 
burgers van de Gemeente Venray? Jan Hein de Wit, voorzitter van Gezondheidszorg 2.0, contacten om te 
kijken wat Adviesraad voor Gezondheidszorg 2.0 kan betekenen. Frans pakt dit op. Tevens Elleke Raedts 
contacten m.b.t. gezondheidszorg 2.0. 

 
Actieplan eenzaamheid   Kitty / Frans 
Frans heeft vandaag overleg gehad met 2 ambtenaren van de Gemeente en Movisie. Besloten is een 0-meting uit te 
zetten. Aan de hand van voorlopige stuk is e.e.a. doorgesproken. Vervolgafspraak is gepland op 23-11 om e.e.a. 
concreet te maken. Stukje schrijven voor 2e week in december voor P&M. 
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Doorcentralisatie Beschermd Wonen Lei / Liesbeth 
Binnenkort is er een regionaal overleg. Venlo is kartrekker. Lei en Liesbeth hebben zich beiden aangemeld voor dit 
overleg. 
 
Mantelzorgbeleid   Petra / Ton / Toos 
Vooruitgeschoven. Voorlopig geen nieuw beleid. 
 
Nieuw programma VSV 2020-2024  Rein / Liesbeth / André 
Loopt. Niets gebeurd sinds vorige keer. Plaats van Rein moet overgenomen worden. 
 
 
Regionaal beleidsplan jeugd  Peter / Asmaa / André 
Er is voor 9 november via Teams een bijeenkomst gepland. 3 mensen van ons zitten in een regionaal overleg. . 4 a 5  
personen zijn actief aan het rondkijken voor mensen uit de schil. 
Doelgroep zelf in de schil krijgen is niet makkelijk. Hoe gaan we dit aanpakken? Eventueel iemand van The B en 
andere jeugdcentra uit de dorpen raadplegen om te kijken hoe we de doelgroep kunnen laten vertegenwoordigen 
in de Schil. 
Kitty heeft misschien wel een connectie hierin. 
 
Leefbaarheid:  
Nog geen verdere actie op ondernomen. 
 
Inclusie: 
Peter Platzbeeker  is voorzitter gehandicaptenplatform. Adviesraad is voornemens met Platzbeeker c.s.  te sparren 
over het VN verdrag en de gemeenschappelijke actie naar de Gemeente toe. Gemeente heeft inmiddels een 
werkgroep opgericht en externe deskundige aangesteld.  
Gesprekken met Gehandicaptenplatform, wie pakt dit mee op? Ton, Frans en Toos willen aansluiten. 
 
Raad heeft gepleit voor inclusie-agenda. Voorgestelde stappen zouden in de agenda van 2021 moeten komen.  
Afstemmen op de agenda werkt dan beter. Lei heeft komende week met Ingrid en Mat gesprek, moet onderdeel 
zijn van het gesprek over de gemeenschappelijke agenda 2021. 
 
Overigen: 
Asmaa geeft aan ruimte te hebben in tijd omdat 1 onderwerp waarbij zij aangesloten is, stil ligt. 
Jeugd of participatie. Asmaa sluit aan bij Regionaal beleidsplan jeugd. 
 
Besluit: 
Documenten allen op Google Drive plaatsen. Via What’s app informeren dat er nieuwe document(en) op Google 
Drive gezet zijn. Uit te brengen eindadvies Adviesraad opmaken als officieel document en aan iedereen versturen. 
(B201102.016) 
 

6. Wat te communiceren de komende maanden 
Lei heeft een interview met De Schakel gehad over de Adviesraad, waarin ook vermeld is wie waarmee bezig is. 
Artikel is verschenen en Peter heeft het digitale document gevonden en rondgestuurd.  
De vooraf schriftelijk toegestuurde vragen waren aanvankelijk zeer negatief ingestoken. Uiteindelijk is het toch een 
goed gesprek en positief verhaal geworden. 
 

7. Ingekomen stukken / uitnodigingen / uitgaande stukken 
Geen ingekomen stukken. 
 
Mededelingen Lei 

• Inkoop Noord-Limburgse gemeenten rondom producten. Afspraak is geweest en er wordt vervolg aan 
gegeven. Wie wil hierin meegenomen worden? Langdurige samenwerking met partijen die de Gemeente 
kan ondersteunen en waarmee de Gemeente kan samenwerken. Minder klant-leveranciers verhouding. 
Een langdurige samenwerking is het doel. Ongeveer 3 personen per adviesraad. 
Deelname gesprek inkoop: André, Petra en Lei. 
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Toos heeft  ook interesse, mocht Petra qua werk te nauw betrokken zijn. 
 
 

• Verslag regionale adviesraden is rondgestuurd. 
• Kadernota 2019  is in Google Drive gezet met wat notities. Filosofie en basisgedachten van Sociaal Domein 

staan daarin beschreven. Hoe wilt de Gemeente met Sociaal Domein omgang.   
Vraag aan iedereen om dit te lezen. 

• Taskforce 
In laatste overleg samen met Liesbeth en Ton  door Anne Thielen bijgepraat over Taskforce opgericht door 
de Gemeente. Taskforce is actief en moet gaan kijken naar  de producten en diensten, waarbij wat ons 
betreft de financiën niet voorop moeten staan.  Vraag van de Gemeente Venray aan de Adviesraad of zij 
actief wilt meedenken. Kwaliteit van producten en toekenningsbeleid moet goed blijven. 
Deelname aan Taskforce => Lei,  Ton, Liesbeth, Peter. 

 
8. Rondvraag 

André: Wilma gestopt, Rein weg, zorgen over samenstelling Adviesraad. 
Lei is met diverse personen in gesprek voor zowel de secretarisfunctie als raadsleden. 
 
Peter: Cliënt-ervaringsonderzoek, NLW en jeugdverhaal mogen op de website. 
 

9. Sluiting 
De vergadering sluit om 20.35 uur 
 
 
Volgende vergadering 
Datum: 3-12-2020 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: Schouwburg 
 
 
 
 
 
 
 


