NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

4-3-2021
19.30 – 21.30 uur
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.
Asmaa Darkaoui

1. Opening
Lei heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen 4 februari 2021
Pagina 1: Naam aanpassen Ton -> Ron.
De notulen worden met een kleine naam aanpassing akkoord bevonden en vastgesteld.
3. Doornemen actielijst (bijlage)
De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten worden afgevoerd:
A200213.030 / A201203.054 / A202103.055 / A210204.057 / A210204.058 / A210204.059
4. Status werkgroepen
Google Drive opnieuw inrichten naar de nieuwe indeling werkgroepen. Actie Mariska
1. WMO
(Liesbeth, Toos, Kitty, Frans, Petra)
Decentralisatie beschermd wonen
Toos heeft app groep gemaakt. Eind maart is er een bijeenkomst gepland waarvoor we uitgenodigd zijn.
Eenzaamheid
Frans: Loopt. Vragenlijst is uitgezet en er is zeer uitgebreid op gereageerd. Resultaten worden volgende week
besproken. Frans en Kitty helpen Elleke Raedts met het inventariseren van de antwoorden. Hoe gaan we hiermee
om? Is dit onze taak? Frans geeft aan er veel van te leren en dat het vrij urgent is op dit moment.
Er moeten voor dit soort “klusjes” wel afspraken gemaakt worden binnen de adviesraad. Helpen wanneer het kan?
Lei: Mensen vanuit de Schil zou je ook kunnen vragen om te helpen.
2. Participatie
(Ron, Asmaa, Toos, Ton, Petra)
Inburgering
Toos: App groep aangemaakt. Mail van Michel Vogelaar ontvangen. Hij gaf aan alleen Toos en Asmaa te kennen en
wilde kennis maken met de overige leden. Michel Vogelaar nodigt de overige werkgroepleden uit.
Ton vraagt of hij wat informatie kan krijgen over inburgering van Toos en Asmaa.
Ton heeft van burgerkracht een documentaire gekeken via youtube: “Talkshow presentatie Wie is schuldig”.
Voor de link naar het filmpje op youtube, klik hier.
Toos en Asmaa hebben met Mohammed inburgering onder jongeren besproken, eind maart meer overleg hierover.
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs

(Peter, André, Liesbeth, Asmaa)

Peter: Overleg gehad met gemeenteambtenaren. Stuk Zicht op Jeugd is goed ontvangen. Er wordt maandelijks
overleg gepland. Gevraagd is of ze open staan om anders naar zaken te kijken. Meer kijken vanuit de inwoners.
André: Eind maart eerste bijeenkomst met 6 schilleden.
Peter: Stuk is ook in het regionaal overleg besproken en goed ontvangen. Vraag is hoe kunnen we meer gemeenten
aan laten sluiten en van elkaar laten leren.
4. Sport, zorg en gezondheid
Geen nieuwe ontwikkelingen.

(Kitty, Ton, Frans)

5. Algemeen
Nieuw beleid kunst en cultuur
(Peter, André, Ton, Ron)
Peter: uitnodiging ontvangen voor 7 april. André, Ron, Ton en Peter zijn hiervoor uitgenodigd. Er moet dan wel al
iets op tafel liggen om te starten.
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Leefbaarheid
Geen ontwikkelingen.
Inclusie
Geen ontwikkelingen.
Vernieuwde inkoop.
Aanbesteding loopt. 1 april moeten de biedingen binnen zijn. Je kunt het volgen op de website:
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/
Kadernota
Op 3 maart hebben de reactie van de gemeente ontvangen op ons document m.b.t. de 19 maatregelen.
Diverse overleggen
Er zijn verder nog geen overleggen geweest.
5. Terugblik op workshop Advies geven
Ton, Toos, Ron en Lei waren aanwezig. 9 aangemeld, helaas maar 4 aanwezig.
Toos: Wat er gezegd is, was niets nieuws. Het vervolg hierop zou interessanter moeten zijn. Wat verteld is, hebben
alle adviesleden het afgelopen jaar al geleerd in de praktijk.
Ton: Enthousiaste vrouw. Veel kennis. Ton is van mening dat de huidige groep zeker in staat is goede adviezen te
geven. Tip was wel om gewone mensentaal te gebruiken in de adviezen en geen “ambtenaren”taal. Verhaal was
helder en duidelijk.
Ron: Voor Ron was het in het geheel nieuw. Vrouw was zeker enthousiast, maar het verhaal had in de helft van de
tijd gekund.
Frans: De gestuurde presentatie was al helder en wisten we allemaal al. Hij had gehoopt meer concrete, praktische
handvaten als onderlegger voor het maken van een advies te horen van de aanwezigen.
Peter: Als er een vervolg komt en dit een verdieping is, bekijken of dit wel interessant is.
Lei: Wat willen we weten en waarop willen we geschoold of getraind worden. Maatwerk en concreter. Actie
Lei/André/Ton (Actiepunt A200213.030)
6. Organiseren symposium “inclusieve samenleving” tezamen met Gehandicaptenplatform.
Voorwaarde voor de organisatie is wanneer het fysiek mogelijk is.
Gehandicaptenplatform heeft 2 personen en de voorzitter in de werkgroep zitten. Ton en Lei geven aan hieraan
mee te willen organiseren. Actie Lei/Ton
7. Wat te communiceren de komende maand(en)?
Peter en André vanuit jeugd en jongeren in de komende editie van de Peel & Maas.
Tijdens gesprek met de Gemeente is besloten nog even te wachten met het stuk voor in de Peel & Maas.
8. Ingekomen stukken
Ingekomen stukken volgens opgavelijst. Verder geen vragen over.
9. Rondvraag
Wim: Bij een bijeenkomst de schilleden de powerpoint over “advies geven” laten zien en kort toelichten. Zij hebben
daar waarschijnlijk wel wat aan.
André: Afhankelijk van de volgende persconferentie en maatregelen, wellicht de volgende keer fysiek vergaderen.
Even afwachten.
Ton: Op het werkgroepenoverzicht de beleidsambtenaren toevoegen. Actie Mariska Om een juist overzicht te
krijgen graag de namen van de beleidsambtenaren aan Mariska doorgeven met wie je contact hebt. Actie Allen
10. Sluiting
De vergadering sluit om 20.40 uur
Volgende vergadering
Datum: 1-4-2021
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Afhankelijk van situatie Covid 19 (Schouwburg of MS Teams)
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