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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   2-12-2021 
Tijd:  19.30 –  21.15 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, André Duijghuisen, Ton van Gestel,  Asmaa Darkaoui, Peter ter Huurne, Kitty 

Jansen, Liesbeth van Aarssen, Toos Wintels, Wim van Osch, Kitty Janssen, Frans van Schendel. 
Mariska Loozen 

Afwezig: Ron van den Heuvel 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Notulen 6 september 2021 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A210304.061, A210906.075, A210906.076 
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                       (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans, Petra) 
Decentralisatie beschermd wonen: 
Geen ontwikkelingen 
 
Eenzaamheid: 
Plan van aanpak ligt er. Als het stuk klaar is, zijn we er nog niet. Frans en Kitty hebben besloten om bij de 
besprekingen met de partners in het veld aanwezig te zijn. 2 besprekingen zijn inmiddels geweest. Er waren 
niet veel participanten over m.b.t. de enquête. Frans en Kitty hebben een poging gedaan mensen te betrekken.  
Gemeente wil in de uitvoering niet participeren. Peter geeft wel aan dat er een procesbegeleider moet komen.  
 
2. Participatie                             (Ron, Asmaa, Toos, Ton, Petra) 
Inburgering 
Asmaa en Liesbeth zijn hier nou bij betrokken. Vorige week nog een bijeenkomst gehad met de 
beleidsambtenaar.Nieuwe wet inburgering gaat in per 1-1-2022. Willen betrokken blijven bij de uitvoering 
ervan. Ton wil hier ook bij aansluiten. 
Asmaa hoort hier en daar dat daar wel veel zorgen zijn. Aan de adviesraad om dit te signaleren, op te vangen 
en door te spelen.Ton heeft bezoek gebracht aan oogcafé (onderdeel van gehandicaptenplatform, maar wel 
zelfstandig) 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs            (Peter, André, Liesbeth, Asmaa) 
Jeugdbeleid uitvoering is de volgende stap om te volgen. Kritische punten zijn meegenomen en worden 
gewaardeerd. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                        (Kitty, Ton, Frans)  
Ontwikkeling van (nieuw)bouw ziekenhuis is alweer een stap verder. Commissie Gezondheidszorg 2.0 
opgeheven.  Gemeente heeft weinig tot geen invloed. Mochten wij iets willen, dan zou dit via de wethouder 
moeten gaan. Het is de vraag of we hier iets mee opschieten. 
  
5. Algemeen 
Niets te melden. 
 
Peter: er staan voorgenomen adviezen op onze website.  Is en wordt hier iets aan gedaan. 
Beschermd wonen: Toevoeging bij uitgebrachte adviezen. 
Mantelzorgbeleid: Voorlopig zou hier geen nieuw beleid voor komen. 
Vrijwilligersbeleid: Door Sanne Bloemen wel opgestart, maar door corona vooruitgeschoven. 
 
Frans: Vragen bij de Gemeente wat er voor volgend jaar op de agenda komt te staan. Actie Lei 
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5. Training “Bereiken van de achterban” 

Meer van verwacht. Beetje warrig. 
 

6. Training “Advies schrijven” 
Hadden er meer van verwacht. Positief is dat de pilot dorps- en wijkraden eruit is gekomen. 
Veel nieuws was er niet te halen. We zijn als adviesraad verder dan zij en wijzelf gedacht hadden. 
 

7. Enquête evaluatie 2 jaar Adviesraad 
Goede start, goed bezig op een aantal punten. Verbetering wenselijk op het gebied van zichtbaarheid en 
aanpak van bepaalde zaken. 
Ton geeft aan dat het hem verwondert dat een groot gedeelte van de ambtenaren, die de enquête ingevuld 
hebben. niet in contact staan met de adviesraadsleden. 
Wim: Hebben wij inbreng gehad in de vragen van de enquête? Hij mist een aantal punten en de opzet is simpel. 
De enquête wordt in de volgende bijeenkomst van de beleidsambtenaren besproken. De enquête is in 
samenspraak met de gemeente tot stand gekomen. 
ER verschil van mening tussen Adviesraad en Gemeente ten aanzien van de uitvoering. Voor de Gemeente 
hangt dit af van het onderwerp/thema. Een ander verschil is dat de Adviesraad van mening is dat de Gemeente 
ambtenaren net zo goed in contact moeten staan met de burgers en moet weten wat er speelt. 
 
Ingrid maakt een tussenevaluatie verslag en de enquête wordt hieraan toegevoegd. Hebben we inbreng in het 
verslag. Voorzet maken voor verslag. Actie Lei/Wim 
 

8. Actieplan 2022 
Er is een commissie opgesteld die wijken en dorpen in beeld brengt. Aansluiten zou een goed plan zijn om zo 
gebruik te kunnen maken van de informatie. Beste is om dorp of wijk te kiezen waar al wat informatie van 
bekend is. Een nog onbekende wijk is heel intensief. Met Sanne Bloemen en Geurts overleggen of we kunnen 
aansluiten. 2 wijken en 2 dorpen zijn op dit moment meegenomen. Wijken zijn ook nog onderverdeeld. 

9. Inzetten onderzoeksbureau voor bereiken achterban 
Bijlage Toponderzoek (Gemeente Horst aan de Maas) 

Willen wij een dergelijk onderzoek voor Venray met specifiek vragen / onderzoek doen bij de achterban. Vraag 
is of dit aan ons is of aan de Gemeente. Wim heeft ervaring met dit bureau. Echt praktisch toepasbare 
informatie niet ontvangen destijds. Bureau opereert landelijk. Goed afstemmen wat het doel van het 
onderzoek is. Wat willen we weten en van wie willen we dat weten. 
Welke ervaringen heeft de Gemeente Horst aan de Maas hiermee? Informeren bij de Gemeente Horst. Actie 
André  

10. Burgerpanel 
Website hoe onderzoek aangepakt kan worden. 
 

11. Keuzeformulier vergaderschema 2022 
Keuzeformulier is rondgemaild. Nadat iedereen zijn formulier ingeleverd heeft wordt het vergaderschema 
gemaakt. 
 
Data vergaderingen 2022: 
do 6-1-2022 
ma 7-2-2022 
do 10-3-2022 
do 7-4-2022 
ma 2-5-2022 
do 2-6-2022 
do 7-7-2022 
do 1-9-2022 
do 29-9-2022 
do 3-11-2022 
do 1-12-2022 
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12. Wat te communiceren de komende maand(en)? 

Contact opnemen met Chris van de Munckhof, Adviesraad voorstellen. Actie Lei 
 

13. Ingekomen stukken/uitgaande stukken/uitnodigingen (bijlage) 
 

14. Rondvraag 
Asmaa: De inclusie agenda mist culturele diversiteit.  Lei geeft aan dat inclusie breed wordt opgepakt. De 
opkomst vanuit verschillende groepen was groot en iedere groep was hierbij uitgenodigd. Ton geeft aan dit 
wellicht vanuit de groep Inburgering mede op te pakken. Contact opnemen met Mariska Boon om eea door te 
spreken. Ton wil hierbij aansluiten. Actie Asmaa 
 
Liesbeth: etentje on hold. 
 
Lei: De 1e voorzitter zou de eerste 2 jaar doen. Wat gaan we nu doen? Gaat iemand Lei’s stokje overnemen? 
Iedereen is het erover eens tevreden te zijn met het voorzitterschap van Lei waardoor Lei aanblijft als 
voorzitter. 
 

15. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.15u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: Nader te bepalen  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
 
 


