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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   3-6-2021 
Tijd:  19.30 –  21.10 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Kitty Janssen, André Duijghuisen, Peter ter Huurne, Wim van Osch, Asmaa 

Darkaoui, Ton van Gestel, Mariska Loozen  
Afwezig: Petra Steeghs (tijdelijk afgemeld), Liesbeth van Aarssen, Ron van den Heuvel, Toos Wintels 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Notulen 6 mei 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag. De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen. A210401.064  /  A210506.067  /  A210506.068 
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                       (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans, Petra) 
Decentralisatie beschermd wonen: 
Ton heeft vanmiddag lunchbijeenkomst bijgewoond. Leverde hem veel informatie op. 
In september komt een afsluiting van diverse zaken. 
 
Eenzaamheid: 
Frans: Wachten op actieplan. Er is wel weer contact geweest voor vervolg. Binnenkort wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd m.b.t. het actieplan. 
Asmaa wacht op een dialoog wat binnenkort online komt, 24 juni 19.00-21.00u. Frans en Asmaa hebben hier 
interesse in. 
 
2. Participatie                             (Ron, Asmaa, Toos, Ton, Petra) 
Inburgering 
Asmaa heeft gisteren een gesprek met Vera gehad. 1-1-2022 gaat de wet in. Binnenkort in gesprek met alle 
aanbieders. Belangrijk dat alles op elkaar afgestemd is, duurzaam etc.  
Op advies van Asmaa en Toos wordt stukje nazorg ook opgenomen. 
Lei raadt aan om de inbreng voor jezelf te noteren. Bij het afrondend advies kun je die punten ook aangeven. 
Dan is onze inbreng ook zichtbaar. Uiteindelijk al doende kom je op ideeën en kom je gezamenlijk tot de 
resultaten. Waar de verschillen liggen moet ook bekend zijn en vastgelegd worden. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs            (Peter, André, Liesbeth, Asmaa) 
 
Regionaal overleg: 4 tot 5 verschillende adviesraden aanwezig. Uitleg over hoe de jeugdzorg in Noord-Limburg 
in elkaar zit. Goede informatie. Input is geleverde door de diverse adviesraden. In juli wordt verder gepraat. 
 
Schil: 
Video-overleg onderling gehad. Deze week fysieke bijeenkomst schilleden gepland, maar is 2 weken verzet naar 
woensdag over 2 weken. Proces moet op gang komen. Signalen uit de samenleving moeten we op kunnen 
pikken. 
 
9-6 13.00-14.00u: VSV uitleg. Peter en Asmaa moeten ook uitgenodigd worden.  
 
4. Sport, zorg en gezondheid                        (Kitty, Ton, Frans)  
Gezondheidzorgnota vraagt Frans nog op. Op agenda van 8-7. Actie Mariska 
 
Nieuwe ontwikkelingen nieuwbouw Viecuri. Stuk in krant. 
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5. Algemeen 
André heeft overleg met Michiel Vogelaar gehad. Beleidsmedewerkers zijn blij dat er vanuit de adviesraad  
gereageerd is m.b.t. de reactietermijn, voor hen was het ook kort dag. André en Peter hebben vandaag de 
stukken gekregen. Voor 2-7 wordt reactie verwacht. Concept advies wordt gedeeld met de rest van de 
adviesraad alvorens hij naar de gemeente gestuurd wordt. 
 
Leefbaarheid: 
Wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda van de kadernota. 
 
Inclusie: politiek heeft een extern bureau (Berenschot) opdracht gegeven om een inclusieagenda te gaan 
opstellen.  
 
De Schil totaal 
15-6: Met een aantal leden van de schil, die we willen betrekken bij het thema ‘verbetering Toegang’ van de 
uitvoeringsagenda van de Kadernota Sociaal Domein hebben Lei en Wim een bijeenkomst gepland, fysiek in 
Schouwburg. 
 
Startbijeenkomst van totale De Schil organiseren. Actie Lei/Wim (A200213.029) 
 
Rol adviesraad 

• Reageren op beleidsnota’s 
• Vertegenwoordiger van de samenleving. Lastig om de berichten uit de samenleving te ontvangen en 

om de inwoners te bereiken. Beleidsambtenaren ervaren hetzelfde. Zij zijn blij dat wij als adviesraad 
daar een rol in zouden kunnen spelen. 

 
5. Scholing 

Mogelijke trainingen en cursussen zijn door André aangedragen. Op dit moment is behoefte aan: Hoe schrijf je 
een advies? Maatwerktraining zoeken waar dit concreet aan de orde komt. 
Wim: Van belang dat dit een bureau is die toegelegd is op het Sociaal Domein. Wellicht Movisie, Koepel 
Adviesraden of Burgerkracht Limburg. 2 of 3 offertes opvragen. Actie Lei 
Peter: Hoe halen we de input van de inwoners op. Opvragen bij de Koepel Adviesraden of wij contact kunnen 
leggen met adviesraden  die hier ervaring mee hebben. Actie Lei 
 

6. Concept adviesnota Dementievriendelijk Venray rondsturen naar overige leden. 
Adviesnota is aangeboden aan de wethouder. 
Welke zaken vinden wij dat er als eerst aangepakt moeten worden. Punten moeten opgepakt worden tot 
concreet beleid. Prioritering aangeven en uiterlijk zondag aan Frans doorgeven. Actie Allen 
Frans maakt een brief waarbij hij aangeeft dat wij de adviesnota onderschrijving. Actie Frans 
 

7. Evaluatie bijeenkomst “Verbinding” door HAN studenten in Witte Hoeve 
Ton: De opdracht van de studenten is meteen omgezet in een concreet plan. Bericht van studenten ontvangen. 
Op welke manier kun je in een bepaalde wijk de eenzame mensen “naar buiten lokken”. Bij de voordeur bankjes 
zetten en daar gaat zitten. Degene die langskomt aanspreken. 
Bankjesdag is georganiseerd in de wijk, aankomende zaterdag, 5 juni. Onder genot van koffie met vlaai wordt 
iedereen uitgenodigd om een bankje mee te nemen of buiten te zetten.  
Bijeenkomst is meteen omgezet in actie. Ook zijn de studenten in opdracht van de gemeente op straat in de 
betreffende wijk mensen gaan bevragen. De studenten geven aanbevelingen terug aan de gemeente. 
 

8. Financieel overzicht 2020 
Is toegestuurd. Gemeente gevraagd décharge te verlenen m.b.t. afgelopen jaar. 

9. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Communicatie volgens plan. Jeugd- en jongeren staat op de planning voor publicatie van een stuk in de P&M.  
 

10. Ingekomen stukken 
Ingekomen stukken volgens lijst.  
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11. Rondvraag 

Peter:  Ervaringen toegang tot sociaal domein Vragenlijst. Belangrijk is dat er goede input komt. Vraag  
mensen die ervaring hebben met WMO om de vragenlijst in te vullen. Kitty heeft bijvoorbeeld de  
vragenlijst toegestuurd naar alle wijkverpleegkundigen. Wim heeft nog 5 personen benaderd om mee 
te denken. 

 
André:  Bijeenkomst schil en financieel overzicht. Groter uitpakken om ons te laten zien. Lei en Wim nemen dit 

mee. 
Kunst & Cultuur: concept advies voor 2-7 delen met de adviesraad alvorens dit door te sturen naar de 
gemeente. 

 
Lei:  Eind van het jaar, evalueren van zaken die we ingezet hebben. 
 

12. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.10u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: 8-7-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Schouwburg 
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