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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   6-5-2021 
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 (tot 20.15u), Ton van Gestel, Liesbeth van Aarssen, 
Mariska Loozen  

Afwezig: Petra Steeghs (tijdelijk afgemeld) 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Notulen 1 april 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag. De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld met 
dank aan Ton. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. Er worden geen actiepunten afgevoerd. 
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                       (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans, Petra) 
Decentralisatie beschermd wonen: 
Er worden een aantal digitale lunchbijeenkomsten georganiseerd door Burgerkracht. Is interessant om te 
volgen en heel verhelderend.  
10 mei staat de volgende ingepland. 
 
Eenzaamheid: 
Wachten op vervolg actieplan eenzaamheid. 
 
2. Participatie                             (Ron, Asmaa, Toos, Ton, Petra) 
Inburgering 
Eind maart een bijeenkomst gehad. Er zijn aanbestedingen uitgezet t.b.v. de uitbesteding. Begin juni is de 
volgende bijeenkomst. 
Kennismaking gehad met beleidsmedewerkers. Binnen de groep participatie moet een onderverdeling komen 
wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden. Actie werkgroep 
Notities van FNV worden rechtstreeks naar de beleidsmedewerkers gestuurd. Deze mails krijgen wij ook via de 
infomail. We zijn een onafhankelijk adviesorgaan. Samenwerken met andere partijen mag uiteraard wel, maar 
we moeten onze eigen onafhankelijke rol zuiver houden. We mogen geen belangengroep vertegenwoordigen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs            (Peter, André, Liesbeth, Asmaa) 
Overleg gemeente: 
Regionaal beleidsplan is besproken en input is gegeven. Wenselijk is het om een brug te slaan naar regionale 
adviesraden. 
Beleidsambtenaren zijn van mening dat een keer in de maand overleggen te veel is. Dit is terug geschroefd naar 
1x per kwartaal. Gevoel van adviesgroep leden leeft dat de houding vanuit de Gemeente wat terughoudender 
aan het worden is. Dit is besproken met betreffende personen. Men moest er niets achter zoeken, had met 
efficiëntie van het vergaderen te maken. Alleen overleg wanneer er concreet iets te bespreken is. Adviesgroep 
leden zijn van mening dat het contact nou moet blijven om het contact goed te houden. 
Lei en André dit even bespreken met Anne Thielen. Actie Lei 
 
Regionaal adviesraad: 
Wat leeft er in de gemeenten onder jeugd en wat moet er in het beleidsplan komen. Is doorgestuurd naar 
Gemeente Venray. Gemeente Venray is kartrekker. 
 
Schil: 
2e bespreking met schilleden gehad, van de 6 leden waren er 4 aanwezig. Wat speelt er nu volgens hen wat 
aandacht behoeft. Goed om input uit het veld te krijgen. Hopen in juni een 3e overleg te hebben. 
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4. Sport, zorg en gezondheid                        (Kitty, Ton, Frans)  
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
Frans geeft aan met Elleke Raedts contact op te nemen met betrekking tot vorderingen “één voor 
eenzaamheid”, zorgvisie. Nieuwbouw Viecuri. Gemeente heeft hier geen beleid voor.  
Frans wil binnenkort contact opnemen met de werkgroep gezondheidszorg om de stand van zaken te 
bespreken. Lei geeft aan dat er een Gezondheidszorg nota is. Frans gaat deze opvragen. Actie Frans 
 
 
5. Algemeen 
Nieuw beleid kunst en cultuur:          (Peter, André, Ton, Ron) 
Mail gehad dat op 29-6 kunst en cultuur nota in gemeenteraadsvergadering besproken wordt. 12-5 wordt het 
concept ontvangen door de adviesraad en voor 17-5 moet adviesraad reageren. De tijd die we hiervoor krijgen 
is veel te kort. Communiceren dat onze reactie komt voor de raadsvergadering op 29-6. Meer tijd voor nemen, 
overige adviesraadsleden en schilleden erbij betrekken. 
Agenda 3-6: Kunst en cultuur nota. Actie Mariska 
Punt werkwijzebeleidsambtenaren overleggen met Anne Thielen. Actie Lei/André 
Reageren naar beleidsambtenaar dat reactietijd te kort is. Actie André 
 
Leefbaarheid: 
Geen ontwikkelingen. Wordt meegenomen in kadernota  
 
Inclusie: politiek heeft een extern bureau (Berenschot) opdracht gegeven om een inclusieagenda te gaan 
opstellen.  
 
Vernieuwde inkoop: 
Loopt. 
 
 

5. Concept adviesnota Dementievriendelijk Venray 
Kunnen wij de nota ondersteunen? 
Frans heeft de opmerkingen vanuit de adviesraad met de werkgroep besproken. Ontwikkelingen particuliere 
zorgaanbieders moet goed ingebed zijn in het aanbod zorgaanbieders in de regio. Er zou straks meer aanbod 
dan vraag zijn. Consequentie is dat mensen van buiten Venray komen. Moet je dit willen? 
Monique Janssen is de ambtelijke secretaris van de werkgroep. Strikt aanbevelen dat er goede afspraken met 
grote zorgaanbieders gemaakt worden, dat mensen de zorg krijgen waar ze recht op hebben en ook voor 
langere tijd. Praktijkondersteuners goede na- en bijscholing aanbieden. 
 
Frans geeft aan achter het stuk te staan. De aanbevelingen omzetten in acties. Voorstel om dit te 
ondersteunen. Laatste concept wordt rondgestuurd. Actie Frans/Mariska 
Advies in het overleg van 3-6 bespreken. 

 
6. raadswerkgroep sociaal domein; stand van zaken. 

In de krant stond een melding dat er een klankbordgroep sociaal domein opgericht is. Hoe zit het met onze 
positie? Lei heeft hierover contact opgenomen met Anne Thielen. Het stuk in de krant klopt niet. De Raad heeft 
besloten een groep in het leven te roepen om de financiële te ontwikkelingen volgen. Wat deze groep precies 
gaat doen is niet duidelijk. Venray steunt deze ontwikkeling bestuurlijk, ambtelijk heeft men nog geen weet van 
de klankbordgroep. De Klankbordgroep is opgericht  vanuit de commissie Leven en uit elke politieke partij is 
iemand afgevaardigd. 
Onze positie blijft onveranderd. Complimenten gekregen vanuit het bestuur voor de werkwijze en vorderingen 
van onze adviesraad. 
 

7. Bijeenkomst Kadernota sociaal domein 17-5 
Kadernota sociaal domein is de paraplu voor het totale sociale domein. Het betreft een strategische visie. 
Uitvoeringsprogramma bevat 5 sporen, 2 interne en 3 externe sporen. Bij de 3 externe sporen wordt de 
adviesraad betrokken.  
Thema’s zijn: 

• Communicatie 
• Toegang 
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• Versterken omgeving 
Elk thema wordt voorzien van een eigen projectmanager. Van de adviesraad wordt verwacht dat er 
meegedacht wordt met deze thema’s. 
17-5 wordt thema toegang besproken. Peter heeft zich gemeld voor deze bijeenkomst. 
Lei gaat naar alle 3 de bijeenkomsten. Wim heeft schilleden benadert en 4 leden hebben aangegeven mee te 
willen denken. Deze week bespreken bij welk thema de schilleden aan willen sluiten. 
 

8. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Communicatie volgt plan. 
 

9. Ingekomen stukken 
Ingekomen stukken volgens lijst.  
 
Mail info: 
Student HAN: willen bijeenkomst organiseren in de Gemeente Venray binnen het sociaal domein. Ton, Toos en 
Lei geven aan  hier aan mee te willen doen. Mail sturen naar Ton en Toos. Actie Lei (Actiepunt afgerond) 
 
Ervaringsdeskundige psychosecliënt: Verkenning in Venray om interesse te polsen voor een open inloop voor 
mensen die psychoses hebben. Inventariseren d.m.v. vragenlijst. Werkgroep Gezondheid zal de vragenlijst 
invullen. Vragenlijst rondsturen. Actie Lei (Actiepunt afgerond) 
 

10. Rondvraag 
Wim:   

• Lid van schil, Sjef de Vocht is overleden. Bericht in Peel en Maas namens de adviesraad.  
• Complimenten aan de groep voor het inzetten van de schilleden. 

 
11. Sluiting 

De vergadering sluit om 20.55u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: 3-6-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Afhankelijk van situatie Covid 19 (Schouwburg of MS Teams) 
 
  


