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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   8-7-2021 
Tijd:  19.30 –  21.15 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, André Duijghuisen, Wim van Osch, Ton van Gestel, Liesbeth van Aarssen, Toos Wintels, Frans van 

Schendel. 
Afwezig: Petra Steeghs (tijdelijk afgemeld), Ron van den Heuvel, Asmaa Darkaoui, Peter ter Huurne, Kitty Jansen, Mariska 

Loozen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Notulen 3 juni 2021 
Een opmerking over de rol van de adviesraad wordt geplaatst door Wim en aan de hand daarvan wordt deze tekst bij 5. Algemeen 
aangepast. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over het verslag. De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                       (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans, Petra) 
Decentralisatie beschermd wonen: 
Uitnodiging voor beschermd wonen is op 13 juli.  
 
Eenzaamheid: 
Frans: Wachten op actieplan. Mail gestuurd naar Elleke Raedts met de vraag om het op te pakken. 
 
2. Participatie                             (Ron, Asmaa, Toos, Ton, Petra) 
Inburgering 
Toos: Is naar Kusters scholing geweest en gevraagd of Toos met inburgeraars kon praten. Heeft een les meegedaan. Interessant. Ze 
werkten heel goed cultuursensitief. Wet gaat per 1-1-2022 in. 
 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs            (Peter, André, Liesbeth, Asmaa) 
André: dezelfde status. Aanstaande woensdag regio-overleg. Liesbeth en Lei kunnen aansluiten bij dit overleg. Regelmatig 
overleggen, regionaal, schilleden, met de gemeente en met eigen werkgroep. 
 
Groot gebied, waar moet je beginnen. Niet altijd de tijd om alles tot je te nemen. Waar gaat het om, wat zijn de hoofdzaken. 
Contact met de schil is een belangrijke, daar gaat het om. Wij hoeven de regie niet te hebben, dat heeft de gemeente. Hoe pakken 
we eea op. Wanneer doen we het goed en hoe dan. Op de agenda zetten volgende keer. Actie Mariska 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                        (Kitty, Ton, Frans)  
Ontwikkelingen Viecuri. Gemeente maakt hierin niet het beleid. Fusie met Roermond. Regionale klinieken ziet Frans meer in, maar 
betwijfeld of we daar groot genoeg voor zijn. Kwalitatief goed ziekenhuis zijn is prioriteit. 
Gezondheidszorgnota beschrijft wat je in een gemeente op dat punt zou willen. Groot ingestoken moet worden op preventie. 
  
5. Algemeen 
Kadernota. Implementatie van trajecten toegang verbetering, versterken van de omgeving en communicatie. 
 

5. Gezondheidszorg nota 
Zie punt 4.4. 
 

 
6. Advisering kunst & cultuur nota 
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Totstandkoming van stuk is allemaal digitaal geweest, ook met de schil. Tijdsdruk is hier de reden van.  1 schil-lid heeft gereageerd 
dat het prima was. Aanlevering zou eigenlijk voor 9-7-2021 moeten, maar dit is een week uitgesteld. Vragen en opmerkingen in 
eerder traject door de schil is doorgestuurd naar de gemeente en deze heeft eea vermeld cq overgenomen. 
 
Opmerkingen of dringende zaken: 
Wim, structuur zit goed in elkaar. Laatste zin van de brief de schil noemen. Op intern stuk de namen van de werkgroepleden en de 
schilleden benoemen, let wel, niet op het stuk wat naar buiten gaat. 
 

7. Evaluatie kennismakingsbijeenkomst 29-6-2021 
André: Zinvol. Had meer schilleden verwacht. Niet de hele bevolking wordt geraakt in de schil. Laat schilleden ook contacten in hun 
eigen omgeving om de populatie zo divers mogelijk te maken. 
Toos: Kleine opkomst.  
Frans: ongeveer 25-30 personen, 50% van de schil. Valt dus best mee qua opkomst. 
Jeugd en jongeren betrekken. Hoe kunnen we dit bewerkstelligen. Is het wellicht mogelijk om op Het Raayland of Gilde Opleidingen 
onderwerpen aan te snijden waar ze over na moeten denken. 
Lei: informele ontspannen sfeer. 
 
Trainingen en scholing voor de schilleden: Mogelijkheid moet er zijn. 
Google Drive: Lei is geen voorstander om dit open te stellen voor de schilleden. Apart onderdeel in de Google Drive maken voor de 
schilleden. Wat zetten we erin en wat niet.  Actie  
Mail aan de schilleden concept rondsturen met al nieuwe datum voor volgende bijeenkomst. Actie Wim 
2x per jaar. Eerstvolgende keer, januari 2022, nieuwjaarsbijeenkomst. 
Onderwerpen o.a.: 

- Wat is er gedaan. 
- Wat staat er op de nieuwe agenda van de gemeente. 
- Hoe kunnen verschillende generaties met elkaar communiceren. 

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

Planning communicatie: 
Bijeenkomst Schil 
Kunst & cultuur 
Jeugd 
 

9. Ingekomen stukken 
Ingekomen stukken volgens lijst.  
 
Mededelingen: 
Lei: 

• Presentatie gegeven over onze adviesraad bij dorpsradenoverleg. 2 vertegenwoordigers per dorp. 
Voorgesteld, wat doen we en wat kunnen de dorpen met de adviesraad. 
Buurtbus werd geopperd. Lei gaat achter de vraag aan. (Leefbaarheid) 

 
• Gesprek gehandicaptenplatform. Peter Platzbeeker en Joop Linders. Ton, Toos en Lei op gemeentehuis. Eerste verkenning 

wat willen we organiseren. Miniconferentie. Communicatieproces ook een plek geven. Fysieke bijeenkomst, niet met flyer 
of iets dergelijks. Je moet dan in elk dorp of elke wijk iets organiseren. Moeten we dit wel willen organiseren. Lei gaat nog 
in overleg. 

• Regionaal overleg, Toos en Lei. Algemeen overleg door Burgerkracht Limburg. Om de 5 a 6 weken. Opkomst valt steeds 
meer tegen. Wat gaat er met dit overleg gebeuren. 2 keer per jaar bij elkaar komen rond een bepaald thema. Groepen 
betrekken die op het bepaalde thema actief is. Voorzitters van de diverse adviesraden worden benaderd of zij bereid zijn 
op deze nieuwe manier te overleggen. Regionaal overleg blijft  voor gemeentes die dat willen omtrent specifieke thema’s. 
Bijvoorbeeld jeugd. 

 

 
10. Rondvraag 
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Liesbeth: Bezuinigingsmaatregelen (19 punten) van de gemeente, hoe staat het er nu mee. Niets meer van gehoord. Gemeente 
heeft die koers verlaten. Zij bezig om het veel breder te trekken vanuit de kadernota. Met de implementatie hoe anders te werken, 
hopen ze ook dat het bezuinigingen op zal leveren. Niet praten over de bezuinigen, maar vanuit de inhoud. 
André: Kunst & Cultuur. Op besluitenlijst toevoegen. Actie Mariska 

  

11. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.15u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: 6-9-2021 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Schouwburg 
 
 
 
Data overige vergaderingen 2021: 
Maandag 4-10-2021 
Donderdag 4-11-2021 
Donderdag 2-12-2021 


