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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   4-2-2021 
Tijd:  19.30 –  21.30 uur 
Aanwezig: Asmaa Darkaoui, Liesbeth van Aarssen, Ton van Gestel, Lei Heldens, Kitty Janssen, Ron van den 

Heuvel, Petra Steeghs, Toos Wintels, André Duijghuisen, Peter ter Huurne, Wim van Osch,  
Mariska Loozen. 

Afwezig: - 
 

1. Opening 
Lei heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Ron van den Heuvel formeel benoemen als nieuw lid. 
Ron stelt zich voor. Zijn motivatie om deel te nemen aan de Adviesraad is ontstaan door zijn werkzaamheden bij de 
NLW. 1-1-2015 begonnen bij NLW toen de participatiewet in werking is getreden. Ron wil graag zijn expertise 
hiervoor inzetten. Ron is per vandaag formeel lid van de adviesraad. Ron van harte welkom. 
 

3. Notulen 4 januari 2021 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

4. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten worden afgevoerd: 
A200702.037 / A201203.052 / A210104.056 
 

5. Werkgroepen 
Petra Steeghs toevoegen bij WMO en Participatie 
Ron van den Heuvel toevoegen bij Kunst en cultuur 
Zie voor volledig overzicht bijlage 3 Verdeling werkvelden 
 
Communiceren met Ingrid Teeuwen en Mat van den Beuken. Overzicht doorgeven aan Peter om op de website te 
zetten. Contactgegevens nieuwe personen aan gemeente doorgeven. 
Actie Mariska 
 
• Status werkgroepen 

 
Status “oude” werkgroepen 
 
Vrijwilligersbeleid   Petra / Asmaa / .. 
Geen verdere ontwikkelingen. 
 
Inburgering 2021    Asmaa / Toos (+ Mohamad vanuit De Schil) 
Nog steeds contact met Vera Michiels en Michel Vogelaars. Asmaa en Toos worden goed op de hoogte gehouden. 
Contact maken met de burgers om overleggen te plannen is lastig. Mogelijkheid via teams wordt bekeken. 
 
 
Nieuw beleid kunst & cultuur  Peter / André / … 
Overleg met gemeenteambtenaar gehad. Nog niets concreets op dit moment. 
 
 
Zorgvisie    Frans / Kitty / Ton / Petra 
Huisartsenpost: De werkgroep vraagt zich af of een concept ongevraagd advies wel zin heeft. Moeten wij op een 
bepaalde manier laten weten hoe wij erin staan. We besluiten geen reactie meer te geven omdat het veelal politiek 
is geworden. Ontwikkelingen in de gaten blijven houden. 
 
Actieplan eenzaamheid   Kitty / Frans 
De vragenlijst is klaar en uitzetten ligt op schema.  
Er vindt regelmatig overleg plaats. Men ondervindt niet heel veel vertraging door corona. 
Presentatie Wonen Venray gehad waarbij inzichtelijk werd gemaakt hoe de sociale variabelen per wijk / dorp zijn. 
De werkgroep volgt het hele proces. 
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Doorcentralisatie Beschermd Wonen Lei / Liesbeth 
Geen ontwikkelingen. 
 
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 
Er is een vraag gesteld vanuit het regionaal overleg. Welke onderwerpen spelen in jouw gemeente. Moeten / 
kunnen we dit gezamenlijk aanpakken of niet. Verschillende dingen die spelen in het veld moeten op een rijtje 
gezet worden. Hoe zit dit dan in Venray, of in de regio. 
Kennismaken met schil-leden is wenselijk, al is het online. 
 
Leefbaarheid:  
Geen ontwikkelingen. 
 
Inclusie: 
Geen ontwikkelingen. 
 
Vraag Wim: 
Krijg je van de beleidsambtenaren de indruk dat ze op de hoogte zijn van wat er speelt in Venray en kerkdorpen? 
 
Asmaa geeft aan dat de ”klantreis”, wat maakt een klant mee die met een vraag bij de Gemeente komt, erg 
belangrijk is. Er is een groot verschil tussen de theorie en de werkelijkheid in de praktijk. 
 
Er zijn wisselende ervaringen over de beleidsambtenaren. Ligt ook veel aan de personen en onderwerpen. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Nieuwe verdeling werkvelden 
 
WMO  Liesbeth van Aarssen, Toos Wintels, Kitty Janssen, Frans van Schendel,  

Petra Steeghs 
 
Participatie    Ron van den Heuvel, Asmaa Darkaoui, Toos Wintels, Ton van Gestel,  

Petra Steeghs 
 
Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs André Duijghuisen, Liesbeth van Aarssen, Peter ter Huurne, 

Asmaa Darkaoui 
 
Sport, Zorg en gezondheid  Kitty Janssen, Ton van Gestel, Frans van Schendel 
 
Algemeen - Nieuw beleid Kunst en Cultuur André Duijghuisen, Peter ter Huurne, Ton van Gestel, 

Ron van den Heuvel 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

6. 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. 

Op 3 februari is de eerste voorlopige algemene reactie op de nota “Grip op het sociaal domein” gestuurd naar de 
wethouder Anne Thielen. In deze reactie heeft de adviesraad een 7-tal suggesties c.q. aanbevelingen gedaan.  
Tevens is de conceptversie van het stuk “Jeugdzorg in beeld” gestuurd ter kennisname met als doel het aangaan 
van de discussie en het dialoog met de betreffende beleidsambtenaren. 
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7. Terugkoppeling overleggen 

 
Gemeente  

André: Er is gesproken over de memo. Vergeet de burgers niet mee te nemen in begrijpelijke taal en wat de 
plannen zijn.  
Lei: Teruggekomen op nota bezuinigingen. Bezuinigingen worden opgeschort. Wordt vervolgd. 
 

Provinciaal (POCL) 
Cliëntenraden en adviesraden 
Ton: Beschutte werkvoorzieningen. Gemeenten hebben de opdracht gekregen om een aantal mensen aan het werk 
te zetten. Venray heeft 24 plekken te realiseren, sociale werkplekken in beschutte omgeving. 
2e helft van de bijeenkomst was: Politieke partijen die sociaal domein op de agenda hadden.  
 
Cliëntenraden en adviesraden hebben een verschillend doel. De vraag is of het handig is om deze raden samen te 
brengen in een overleg. 
 
Gerust gevoel bij Ton dat er voor de komende tijd bij NLW goed beleid is ondersteund. 
 

8. Wat te communiceren 
Peel & Maas: André en Peter schrijven een stuk in februari over Jeugd. 
Brief die we gestuurd hebben over de HAP publiceren op de website bij de overige stukken. Actie Lei/Peter 
 
Meer met facebook doen om te laten zien wat we doen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wim geeft aan niet 
heel actief te zijn met facebook. Wellicht is mekaar hierin meer bekend maken wel handig. 
 
Maart/April: stuk schrijven over de Schil. Wim gaat de mensen in de Schil informeren over de indeling ed. 
 

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

10. Rondvraag 
Asmaa: Vraag over vaccinaties. Ervaringen?  
 Petra: 7 personen binnen haar groep hebben vaccin ontvangen. Nog geen negatieve reacties. 

Kitty: Heeft haar prik al gehad, maandag ontvangt ze de 2e. Ze heeft er wel goed over nagedacht. Ze heeft 
hem met vertrouwen laten zetten. Geen last gehad. Mensen die ze kent hebben ook geen problemen 
ondervonden. De organisatie was in begin wel goed, nu is er wat meer chaos. 
Frans: Phisser en Moderna gebruiken nieuwe techniek. De onderzoeken zijn erg goed gedaan. Andere 
vaccins zijn op basis van dezelfde techniek als van het griepvaccin gemaakt. Collega’s uit de 
gezondheidzorg zijn enthousiast. De bereidheid hoog. 

 Liesbeth: Laat zich goed informeren. Angst is niet nodig. Media niet te veel volgen.  
 
Wim: Lijst voor de Schil. Achtergrond van de mensen is niet geheel compleet. Allen nog even naar kijken. Mensen 
die afhaken doorgeven aan Wim. Zoek je specifieke deskundigheid laat het Wim weten. Hij kan hierin 
ondersteunen om de juiste mensen te vinden. Actie Allen 
 

11. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.05 uur 
 
Volgende vergadering 
Datum: 4-3-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Afhankelijk van situatie Covid 19 (Schouwburg of MS Teams) 
 
  


