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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   4-1-2021 
Tijd:  19.30 –  21.00 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui, Liesbeth van Aarssen, Ton van Gestel, Lei Heldens, Kitty Janssen, Toos Wintels, 

André Duijghuisen, Peter ter Huurne, Wim van Osch, Mariska Loozen. 
Afwezig: Petra Steeghs 
 

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
 
Mededeling: 
Ron van den Heuvel gaat zich bij de Adviesraad voegen als nieuw lid, mits iedereen akkoord gaat. De volgende keer 
zal hij deelnemen aan de vergadering en zich voorstellen.  Hierover heeft Lei iedereen net voor de vergadering een 
mail gestuurd. 
 

2. Notulen 3 december 2020 
Pagina 1: Nieuwe planning VSV: Naam van Rein weghalen. 
De notulen worden na deze aanpassing akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten worden afgevoerd: 
A201001.047 
 

4. Werkgroepen 
 
• Status werkgroepen 

 
Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / .. 
Geen verdere ontwikkelingen. 
 
Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
Geen contact meer kunnen leggen met mensen die de werkgroep op het oog heeft. In overleg met Vera Michiels en 
Michel Vogelaars is de vergadering uitgesteld naar 24/1. 
 
Nieuw beleid kunst & cultuur  Peter / André / … 
Na herinnering alsnog reactie van de gemeente ontvangen. Waren reactie vergeten. Binnenkort afspraak over 
vorderingen. 
 
Zorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
Huisartsenpost gaat niet goed en komt ook niet goed. Frans heeft met Ellen Janssen overleg gehad. Binnen Cohesie 
is een stemming geweest. 80 voor en 20 tegen. Post in Venray wordt niet erg druk bezocht, voornamelijk door 
ouderen. Reden van sluiting is geld vrijmaken voor verbetering van kwaliteit van zorg. Het plan voldoet aan de 
eisen die gesteld zijn. Jan Hein de Wit heeft gesprek met Cohesie gehad. Er zit totaal geen rek in het standpunt. 
Volgende week donderdag komt het onderwerp nog wel ter sprake in de raadsfractie.  
Besloten wordt dat Frans contactpersoon is vanuit de Adviesraad. 
 
Actieplan eenzaamheid   Kitty / Frans 
Geen verdere ontwikkelingen. 
 
Doorcentralisatie Beschermd Wonen Lei / Liesbeth 
Overleg met Elleke Raedts gehad. Zij heeft het ideaalplaatje uitgebreid uitgelegd. Toegegeven wordt dat niet alles 
haalbaar is. Eind januari is er weer een overleg Limburg breed. 
 
Mantelzorgbeleid   Petra / Ton / Toos 
Geen ontwikkelingen. 
 
Nieuw programma VSV 2020-2024  Liesbeth / André 
Geen ontwikkelingen. Eind januari begin februari. 
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Regionaal beleidsplan jeugd  Peter / Asmaa / André 
Gesprek gehad met gezinscoach en stagiair. Goed gesprek wat er in hun wereld gebeurd. Reactie ongevraagd 
advies client-ervaringsonderzoek van gemeente ontvangen. Horst ad Maas heeft gereageerd. 
In februari vervolg. 
 
Leefbaarheid:  
Geen ontwikkelingen. 
 
Inclusie: 
Adviesraad is mede organisator van de bijeenkomst/symposium. Gemeente faciliteert en betaalt, maar acteert niet 
op de voorgrond. Wanneer fysiek te organiseren is nog niet duidelijk. 
Wim geeft aan dat hij niet zo te spreken was over de communicatie/media. Gehandicaptenplatform en Adviesraad 
moeten op de voorgrond staan in de communicatie naar de gemeenschap. 
 
• Nieuwe indeling (zie bijlage 3 voor compleet overzicht) 

 
• Werkveld WMO (wet WMO) 

Liesbeth van Aarssen 
Toos Wintels 
Kitty Janssen 
Frans van Schendel 
 

• Werkveld participatie (wet participatie) 
Ron van den Heuvel 
Asmaa Darkaoui 
Toos Wintels 
Ton van Gestel 
 

• Werkveld Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs 
André Duijghuisen 
Liesbeth van Aarssen 
Peter ter Huurne 
Asmaa Darkaoui 
 

• Werkveld sport (bewegen), zorg en gezondheid 
Kitty Janssen 
Ton van Gestel 
Frans van Schendel 
 

• Werkveld algemeen 
Nieuw beleid Kunst en Cultuur 
 André Duijghuisen 
 Peter ter Huurne 

Regionale en lokale inkoop (eenmalig) 
 

• Overkoepelend voor alle werkvelden 
Vrijwilligersbeleid  
Leefbaarheid (is allesomvattend) 
Inclusie (is allesomvattend) 
 
Petra en Ron dienen nog ingedeeld te worden. Toevoegen aan actielijst. Actie Mariska 
Volgende week Lei en André afspraak met de Gemeente om te kijken wat er op de rol staat zodat er wellicht meer 
aansluiting op de agenda gevonden kan worden tussen de onderwerpen en de werkvelden. 
 

5. Nut en noodzaak regionale ombudsman 
Horst aan de Maas en Peel en Maas hebben ons benaderd om te kijken of er behoefte is aan een regionale 
ombudsman. Horst aan de Maas heeft iemand op het oog. In gemeente Venray is iemand aangesteld om zaken te 
bespreken/bemiddelen tussen personen en de gemeente. Doorgaans worden geschillen neergelegd bij de 
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nationale ombudsman, echter deze staat ver van de personen af. In Venlo is in het verleden niet gekozen om een 
lokale ombudsman aan te stellen.  Ook wij zullen in de toekomst signalen krijgen en zijn wellicht in de positie om te 
bemiddelen/signalen doorgeven. 
André geeft aan dat hij geen voorstander is van weer een schakel. Toos oppert dat de kosten en moeite niet 
opwegen op tegen de opbrengsten/toegevoegde waarde. Lei geeft aan ook niet zozeer een voorstander te zijn. 
Voegt te weinig toe. Indien de zaak juridisch wordt moet er toch doorgeschoven worden naar juristen of de 
nationale ombudsman. 
 

6. Wat te communiceren 
Frans en Kitty stonden de laatste keer in de P&M. De volgende 2 zijn André en Peter eind februari met het 
onderwerp Jeugd en Jongeren. 
 

7. Ingekomen stukken / uitnodigingen / uitgaande stukken 
Ingekomen stukken volgens opgavelijst. Verder geen vragen over. 
André: Succes geboekt met de reactie op brief m.b.t. bezuinigingen, er zijn zaken uitgesteld. Succes mag zeker 
genoemd worden. 
 

8. Rondvraag 
Peter:  

• Lijst Schil-leden. Zijn we er met de nieuwe lijst nu of naar wat voor mensen zijn we nog op zoek? Wim gaat 
de komende weken de potentiële leden nabellen om te kijken of er nog interesse is. Dit betreft 
voornamelijk oude participatieleden en sollicitanten voor de huidige adviesraad. Daarna bekijken wat we 
nog nodig hebben, ook eventueel gekeken naar de expertise. Echter, voorkeur gaat uit naar personen die 
breder inzetbaar zijn. 

• Maatregelen Gemeente om te bezuinigen met name op vlak van WMO en Jeugd. Advies naar de 
Gemeente toe waar we vraagtekens bij hebben en onvoldoende onderbouwd vonden. Lei geeft aan dat de 
Gemeente zich ongemakkelijk voelt met de situatie. Hoe gaan we ons hierin opstellen en wat gaan we er 
concreet in doen. Wat doet de Gemeente, wat is nodig en wat is overbodig. Kritische vragen stellen mag 
altijd geeft Wim aan. Agendapunt voor volgende keer om hier nader op in te gaan. Actie Mariska 

 
André:  

• Het is moeilijk de schil bij elkaar te krijgen en geïnteresseerd te houden. Wellicht een idee om een 
berichtje te sturen of klein presentje om ze betrokken te houden. 

• Logboeken: werken de logboeken? Wat te doen m.b.t. de nieuwe indeling. 
• Communiceren per mail: Wellicht makkelijker om duidelijker te zijn waar in het onderwerp het over gaat. 

Er worden zoveel verschillende mails verstuurd dat het verwarrend kan zijn wat en waar het over gaat. 
 
Wim:  

• Na selectie van de echte mee-doeners in de Schil, ze benaderen en ze uit te nodigen voor een fysieke 
bijeenkomst indien dit weer kan. 

 
Frans:  

• 2 personen gevraagd in de Schil met specifieke expertise. T.z.t. bekijken bij welke onderwerpen welke 
personen gekoppeld kunnen worden. 

• Dank aan Peter voor de kritische noot over het stuk wat in de Peel & Maas is verschenen. Belangrijk om 
leerbare en begrijpelijke teksten te publiceren. 

 
9. Sluiting 

De vergadering sluit om 21.00 uur 
 
Volgende vergadering 
Datum: 4-2-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Afhankelijk van situatie Covid 19 (Schouwburg of MS Teams) 
 
Agenda 4-2-2021: Maatregelen Gemeente om te bezuinigen met name op vlak van WMO en Jeugd. Hoe gaan we 
ons hierin opstellen en wat gaan we er concreet in doen.  


