
___________________________________________________________________________________________ 
Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray 4-3-2021 1/5 

NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   1-4-2021 
Tijd:  19.30 –  21.00 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Kitty Janssen, Ron van den Heuvel, Toos Wintels, André Duijghuisen, Peter ter 

Huurne, Wim van Osch, Asmaa Darkaoui, Ton van Gestel (gelegenheidsnotulist) 
Afwezig: Liesbeth van Aarssen, Mariska Loozen, Frans van Schendel en Petra Steeghs (tijdelijk 

afgemeld) 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. Liesbeth, Mariska en Frans (jarig) hebben zich afgemeld.  
 

2. Notulen 4 februari 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag. De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld met 
dank aan Mariska. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. 
Pag. 1 blijft alles staan en komt terug als alles weer fysiek kan na corona.  
Pag. 2 De volgende actiepunten worden afgevoerd: 060 en 062 dwz dat Mariska de nieuwe werkgroep indeling 
exclusief beleidsmedewerkers en mensen uit de schil op de website (googledrive) heeft aangepast en inclusief 
heeft aangepast voor ons als Adviesraad. Actiepunt 053 maatwerk scholing moet nog worden opgepakt door 
Lei en ook 061 blijft staan en wordt nog verder toegelicht door Lei onder agendapunt  4.5 inclusie 
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                       (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans, Petra) 
Decentralisatie beschermd wonen: 
Toos heeft app groep gemaakt en zich met Liesbeth verdiept in de complexe materie. Tijdens een 
lunchbijeenkomst met gemeente en regio is er op een duidelijke manier informatie uitgewisseld.  
Eenzaamheid: 
Resultaten van de enquete  zijn besproken tussen Frans, Kitty en Elleke Raedts en dienen als start voor dit 
thema. 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.  
Onderling kartrekkers afspraken maken binnen de werkgroepen en op verzoek extra Adviesraadleden erbij 
vragen. Verder wordt het tijd, dat er nu schilleden bij aanhaken volgens Wim. Actie Kitty.  
 
2. Participatie                             (Ron, Asmaa, Toos, Ton, Petra) 
Inburgering 
 App groep aangemaakt. Afspraak gemaakt om dinsdag 6 april via teams te vergaderen met Michel Vogelaar 
om nader kennis te maken. Volgens Asmaa wordt er al 1x per maand vergaderd en Mohammad M. wordt er al 
vanuit de schil bij betrokken. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs            (Peter, André, Liesbeth, Asmaa) 
Stuk Zicht op Jeugd: 
Is goed ontvangen en Lei complimenteert de werkgroep voor hun aanwerk.  
Peter: Hebben 2x overleg gehad met de gemeente en het wordt breed getrokken met de gemeenten in de 
regio. Meer kijken vanuit de inwoners en waar moeten we op letten. Aan 6 schilleden is de startnotitie 
aangeboden, met 5 is er via teams mee overlegd en hopen vanaf juli weer fysiek met hen in contact te treden. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                        (Kitty, Ton, Frans)  
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
De HAP Venray is nu per 1-4 definitief gesloten en paginagroot in Peel en Maas etc, vermeld. 
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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. 
Leefbaarheid: 
Geen ontwikkelingen. 
Inclusie: 
Lei is aanspreekpunt voor Gehandicaptenplatform. De afspraak was, dat hij samen met Peter Platzbeeker een 
eigen symposium zou voorbereiden, samen met onze schilleden. Nu is via de gemeente (via 
Gemeenteraadsbesluit) een brief verschenen dat de gemeente samen met het Gehandicaptenplatform een 
conferentie?? gaan organiseren. Lei is daar zeer verbaasd over en neemt daarover contact op. 
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. 
In een brief van de gemeente staat dat de gemeenteraad de maatregel om te bezuinigen op subsidiëring van 
“jeugd in armoede” in te trekken (aanbeveling vanuit ASD!) 
Diverse overleggen 
POLC ((Provinciaal overleg cliënten(- en advies)raden)): Ton meldt, dat twee beleidsmedewerkers van 
gemeente Venray Michel Vogelaar en Ilse Veugen een uitstekende presentatie hebben gegeven over de 
tekorten in het Sociaal Domein nu en in de toekomst mede beïnvloed door corona. Uit reacties van de diverse 
toehoorders blijkt dat er nog velen binnen hun gemeente worstelen met de invloed van de raden ten gunste 
van de burgers en nog werken vanuit belangengroepen. Mijn conclusie: onze ASD is goed opgezet en gestart en 
toont al de integrale samenwerking met de gemeente, denken in de breedte en het zoeken naar burgercontact. 
 

5. Subgroep voor sociale wijkteams vormen 
Wim heeft ons geattendeerd op “Visie op wijkwerking is noodzakelijk” (voorbeeld gemeente Dordrecht). 
Dorpshuizen en wijkcentra moeten steeds meer hun eigen broek ophouden en dan zijn de horecaprijzen en de 
gevraagde huur voor ruimtegebruik een beletsel voor laagdrempelige activiteiten voor mensen met een krappe 
beurs, terwijl het daarvoor juist beschikbaar zou moeten zijn. Verkennen van  het onderwerp bij dorps- en 
wijkraden. Actie Lei / Wim 

 
 

6. De omgekeerde verordening 
Lei vertelt, dat ook Anne Thielen dit jaar gaat voor de slogan. Is de nieuwe manier van hulp vragen aan de 
gemeente, van onderop en laagdrempelig onder het thema “Toegankelijkheid”. 
 

7. Impact afnemend vertrouwen in de overheid 
Dagelijkse kost in de media landelijk, provinciaal en ook wel binnen onze gemeente. De samenwerking tussen 
gemeentebeleidsmedewerkers en ASD die ondanks corona in een jaar is opgebouwd geeft wel vertrouwen, 
maar is sterk afhankelijk van de overheidspolitiek, topdown opgelegd en besluiten in de Gemeenteraad. 
 

8. 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. 
 

9. Ingekomen stukken 
Ingekomen stukken volgens lijst. Het is erg veel informatie, maar kies eruit wat jouw prioriteit heeft. 
 

10. Rondvraag 
Ron vraagt of de werkgroep participatie op dinsdag 6  april vergadert? Dat klopt van 13.30 – 15.00 uur. 
Wim vraagt of een burgerinitiatief tegen uitbreiding van de stal en veestapel ook vanwege stankoverlast etc. 
ook door de ASR kan worden ondersteund? Het valt tot nu toe niet onder het Sociaal Domein en de macht ligt 
binnen de politiek/raad, die de vergunningen afgeeft. 
André: Afhankelijk van de volgende persconferentie en maatregelen, wellicht de volgende keer fysiek 
vergaderen.  Even afwachten. 
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11. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.00 uur 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 6-5-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Afhankelijk van situatie Covid 19 (Schouwburg of MS Teams) 
 
Ton van gestel 


