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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   3-12-2020 
Tijd:  19.30 –   21.45 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui, Liesbeth van Aarssen, Ton van Gestel, Lei Heldens, Kitty Janssen, Petra Steeghs, 

Toos Wintels, André Duijghuisen, Peter ter Huurne, Wim van Osch, Rein Dupont, Mariska Loozen. 
Afwezig: Frans van Schendel, Rein Dupont 
 

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Formele benoeming Mariska Loozen 
Alle leden van de adviesraad gaan akkoord met de benoeming van Mariska Loozen als secretaris per 3 december 
2020. Besluit B20201203.017. 
 

3. Afscheid Rein Dupont 
Rein wilt graag afscheid nemen wanneer dat fysiek weer mogelijk is. 
 

4. Notulen 2-11-2020 
De notulen worden na een kleine aanpassing akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

5. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten worden afgevoerd: 
- 
 
Schil: Iedereen heeft al wat gegadigden voor de schil. Graag aan Wim doorgeven, zodat Wim de lijst compleet kan 
maken en contact op kan nemen met de betreffende personen. Actie Allen 
Wim heeft contact gehad met iemand van Synthese en die persoon heeft iets op facebook gezet. Dit was eigenlijk 
niet de bedoeling.  
Actuele lijst rondsturen om dubbel vragen te voorkomen. Actie Wim 
 

6. Status planning 
 
Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / .. 
Geen verdere ontwikkelingen na vorige keer. 
 
Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
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Er is regelmatig overleg, ongeveer 1x per maand. Onderwerp is echter wel vooruitgeschoven naar januari 2022. 
Gemeente en Kusters scholing & training kijken actief naar tussen oplossingen door middel van projecten etc.  Op 
de planning staat bezoek aan Kusters scholing. 
Leuke reacties op het artikel in de P&M gehad. 
 
Nieuw beleid kunst & cultuur  Peter / André / … 
Overleg verplaatst naar januari. Vraag aan gemeente of er interesse was voor de antwoorden op de enquête van de 
9 personen die ingevuld hadden. Geen reactie van gemeente ontvangen.  Reminder sturen voor een reactie. In 
selfiemuseum APP!E wordt jongeren naar hun mening gevraagd over kunst & cultuur. 
 
Zorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
Overleg huisartenpost is geannuleerd. Meerwaarde zag men niet. Ze wilden in kleiner comité vergaderen. 
Frans vragen actief de Gemeente, Elleke en/of Jan Hein te benaderen. Ellen Jansen is woordvoerder van de 
huisartsen. Peter heeft contact met Ellen. Contact met haar opnemen door Peter i.o.m. Frans. 
 
Actieplan eenzaamheid   Kitty / Frans 
Actieplan is opgesteld. Een digitale enquête t.b.v. o-meting staat op de planning. Gemeente onderzoekt de 
mogelijkheden hiervoor. Gemeente en adviesraad dienen samen het adressenbestand compleet maken en 
vervolgens de enquête te versturen. Begin maart is er meer duidelijkheid over de 0-meting. 
 
Doorcentralisatie Beschermd Wonen Lei / Liesbeth 
Regionaal overleg over de ontwikkelingen heeft plaatsgevonden. Lei en Liesbeth zijn hier beiden gedeeltelijk bij 
aanwezig geweest. Het overleg bestond uit diverse werk- en themagroepen. Vervolgoverleg met Elleke Raedts 
wordt gepland.  Het is een complex verhaal. Bijv. Huisvesten in de wijken veroorzaakt weerstand en is vanuit de 
samenleving niet altijd vanzelfsprekend. 
 
Mantelzorgbeleid   Petra / Ton / Toos 
Geen ontwikkelingen 
 
Nieuw programma VSV 2020-2024  Liesbeth / André 
Geen ontwikkelingen. Eind januari begin februari. 
 
Regionaal beleidsplan jeugd  Peter / Asmaa / André 
Mensen voor de schil zijn gevonden. Er is een verzoek gekregen om input te geven over de nieuwe verordening 
jeugdhulp. De werkgroep heeft een opmerking over Artikel 8 gemaakt. Het artikel zou erg bureaucratisch zijn 
opgesteld en geeft een te dwingende en omvangrijke verplichting voor de zorgaanbieders. Artikel 8 is derhalve 
komen te vervallen. 
Gesprek met gezinscoaches staat in de planning. 
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Regionaal overleg is geweest. Per gemeente moet bekeken worden wat er speelt. Wat is gemeenschappelijk en kan 
in regioverband oppakken worden en wat individueel per gemeente. In februari pas vervolg. 
 
Leefbaarheid:  
Geen ontwikkelingen. 
 
Inclusie: 
Gesprek gevoerd met Peter Platzbeeker en mensen van het gehandicaptenplatform. Hoe kunnen we mekaar 
versterken. Uitgesproken is de wens om in het voorjaar een bijeenkomst / symposium te houden en de 
onderwerpen van het sociaal domein breed te bespreken. Peter vond het een goed idee. Gemeenschappelijk 
thema zou inclusie kunnen zijn, wat een breed onderwerp is.  Politiek blijkt hier ook mee bezig te zijn. 
Wat gebeurt er allemaal in Venray. Het Sociaal Domein is volop in discussie.  
Focus leggen op onderwerpen waar we echt iets aan kunnen doen. Duidelijke en haalbare doelen stellen. 
 
Overigen: 
Kader nota sociaal domein is een overkoepelende nota hoe Venray met alle zaken omgaat. Basis en richting is 
hierin beschreven. Vervolgactiviteiten en acties zijn een gevolg hiervan. In de loop van volgende jaar wordt een 
nieuwe kadernota vastgesteld. Kadernota staat op de Google Drive. 
 

7. Evaluatie afgelopen jaar: wat ging goed, wat kan beter? Voelen we ons thuis in onze rol als 
adviesraadslid? 

André: goed fundament gelegd. Plannen die we hadden worden door corona toch wel afgeremd. Werk wordt de 
laatste maanden weer wat drukker waardoor het zoeken is naar de juiste de combinatie. De snelheid is eruit. Als 
club voelen we elkaar aan en helpen elkaar daar waar nodig. 
 
Kitty: Corona is spelbreker, maar het is niet anders. De combinatie is lastiger omdat het op het werk wat hectischer 
is door quarantaine ed. Nog zeker enthousiast. 
 
Petra: De druk van corona en de druk op de werkvloer brengen veel spanning en zorg met zich mee. Scherpte voor 
de adviesraad lijdt hieronder. Kan zich niet geven zoals ze zou willen. 
 
Liesbeth: Zoekende in het begin. Wennen aan iedereen, fijne club mensen.  Werk is druk, maar geldt voor iedereen.   
 
Toos: Ook zoekende in het begin. Leert heel veel. Moest aan de “taal” wennen en is hier pas sinds een paar weken 
aan gewend. 
 
Ton: Enorm fijn om met deze club samen te werken. Beleidswerk wat hij gedaan heeft, heeft hij veel voordeel van. 
Is meer gefocust geworden op alles wat binnen Sociaal Domein speelt in de media. Heeft het naast de Adviesraad 
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de afgelopen maanden druk gehad. De werkgroepen waar Ton in zit, liggen staan op een laag pitje. Hij wil graag 
meedoen in een werkgroep die op dit moment wel actief is. 
 
Peter: Leuk om te doen. Kost wel veel energie om een klein resultaat te kunnen behalen. Kan de vinger er niet op 
leggen wat iedere werkgroep eigenlijk aan het doen is. Wellicht meer inhoudelijke besprekingen. Indeling 
werkgroepen is niet logisch.  
 
Asmaa: Spannend, veel geleerd. Blij met de groep. Er is veel kennis en kunde aanwezig. Ze ziet zichzelf als brug 
tussen burger en beleid en dat vindt ze erg belangrijk. Het is lastig om soms met verschillende petten op te werken. 
 
Wim: Mooi dat iedereen het samen leuk vindt. Dat is de basis voor succes. We hebben een fantastische start 
gemaakt. Toen kwam corona. Kunnen wij niks aan doen. We moeten wel op deze weg door blijven gaan. Wellicht 
eerder kiezen voor onderwerpen in de preventieve sfeer. Pro-actiever vragen bij de Gemeente neerleggen mag 
best. Kitty: successen moeten we vieren. Successen zijn niet altijd zichtbaar. 
 
Lei: Tevreden over hoe het gaat. Verschil in benadering is er wel. Het is lastig om de groep bij elkaar te brengen en 
de verbindende schakel te zijn. Vindt het ook lastig om voldoende ondersteuning te bieden. Als groep functioneren 
is moeilijk. We moeten van elkaar accepteren dat we verschillend zijn en verschillend handelen. Achteraf bekeken 
is juist helemaal niet erg dat we zo verschillend zijn. Werkgroepen moeten en kunnen hun eigen weg zoeken. 
 
Mariska: Fijne groep om mee te werken. In begin spannend. Geen idee dat Sociaal Domein zo breed aan 
onderwerpen omvat. Vind het leuk om een bijdrage te kunnen leveren. Leert veel van wat er allemaal speelt. 
 

8. Training en scholing 
Koepelorganisatie van adviesraden kan een training/coaching organiseren waarbij we kunnen leren hoe we dingen 
aan kunnen pakken.  André: Is het een idee om te sparren met iemand om de leervraag naar boven te halen zodat 
er gerichtere trainingen of scholing op individueel niveau plaats kan vinden.  
Movisie heeft hierin wellicht ook iets te bieden. 
Er wordt gestart met een basistraining en vervolgens eventueel individueel of in kleine groepen. 
Contact met koepelorganisatie adviesraden om te bepalen welke training we kunnen organiseren.  Actie Lei / Ton / 
André 
 

9. Wie gaat/doet met welk overleg mee met de voorzitter? 
● Ambtelijk en bestuurlijk overleg Gemeente: André 
● Regio Noord-Limburg: Toos 
● Provincie Limburg: Ton 
● Landelijk overleg: Wim 
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10. Terugkoppeling gesprekken: 
● Wethouder Thielen (Task Force en B&W nota Quick Wins 18 actiepunten) 

Taskforce gaat behoorlijk over financiën. Er mag niet getornd worden aan de producten, diensten en activiteiten. 
Uitgangspunt voor het verdelen van het geld en toekenning van producten/diensten/activiteiten is: Iedereen die er 
recht op heeft, het ook krijgt. 
Het is een interne aangelegenheid, maar wij worden hier tijdig in geïnformeerd. 
 
B&W nota Quick wins 18 actiepunten: Met de raad is afgesproken om het tekort, wat er is, gedeeltelijk weg te 
werken. We zijn er niet betrokken bij geweest. We kunnen hier niets meer in betekenen. 
Concrete acties volgen op korte termijn. Zitting nemen in de Taskforce is wellicht niet wenselijk omdat de 
adviesraad dan “medeplichtig” is aan de bezuinigingen die doorgevoerd worden. 
 
Hoe kunnen we als onafhankelijke raad advies geven omtrent Taskforce. Inbrengen in overleg met Gemeente. 
Actie Lei/André 
 

● gehandicaptenplatform 
Het was een goed overleg. De wens is om een soort gezamenlijke conferentie met de achterban en de schil te 
organiseren.  

- Hoe	kunnen	wij	informatie	ophalen	die	we	kunnen	gebruiken	naar	de	gemeente	toe.		
- Hoe	kunnen	wij	ons	daar	zichtbaar	maken.	

We moeten de signalen oppikken uit de samenleving. Volgende week vindt er een gesprek plaats met Zwartkruis 
om de conferentie mede te organiseren. 
 

11. Wat te communiceren. 
Kitty en Frans P&M. 
 

12. Ingekomen stukken / uitnodigingen / uitgaande stukken 
Ingekomen stukken volgens opgavelijst. Verder geen vragen over. 
 

13. Vergaderdata 
Maandag 4-1-2021 
Donderdag 4-2-2021 
Donderdag 4-3-2021 
Donderdag 1-4-2021 
Donderdag 6-5-2021 
Donderdag 3-6-2021 
Donderdag 8-7-2021 
Maandag 6-9-2021 
Maandag 4-10-2021 
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Donderdag 4-11-2021 
Donderdag 2-12-2021 
 

14. Rondvraag 
Liesbeth: Wordt Wilma nog vervangen? Lei heeft gesprek gehad met iemand die op laatste moment afgehaakt is. 
Een nieuwe kandidaat via Wim gekregen. Neemt Lei deze week contact mee op. 
 
Toos: Indien vergaderdata van regio bekend zijn, svp doorsturen. Actie Lei 
 
 

15. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.45 uur 
 
 
Volgende vergadering 
Datum: 4-1-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Vooralsnog online via MS Teams 
 
 
 
 
 
 


