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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   6-1-2022 
Tijd:  19.30 –  21.45 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Ton van Gestel, Peter ter Huurne, Kitty Jansen, Liesbeth van Aarssen, Toos 

Wintels, Wim van Osch, Kitty Janssen, Frans van Schendel, Ron van den Heuvel, Mariska 
Loozen, Sanne Bloemen, Loes Geurts, Asmaa Darkaoui (later) 

Afwezig: André Duijghuisen, Henriëtte Arts 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Sanne Bloemen en Loes Geurts van Gemeente 
Venray. Henriëtte Arts wordt nieuw lid van de Adviesraad. Ze heeft zich via de mail al een beetje voorgesteld 
omdat ze vanavond niet aanwezig kan zijn i.v.m. een andere afspraak. 
 

2. Verbetering Toegang (Door Sanne Bloemen en Loes Geurts) 
Loes Geurts: Projectleider toegang sociaal domein. Zij is bezig met het opzetten van een nieuw toegang. 
Op dit moment is er voor iedere wet een eigen loket. Dat wil de Gemeente anders. 
 
Sanne Bloemen: Projectleider voor het verbetertraject toegang. 
 
Lei en Peter hebben ook meegedacht in het project. Zij zijn op bezoek geweest bij Stichting Ik Begin om te 
kijken of wat er uitgedacht is, ook werkt in de praktijk. 
 
Loes en Sanne tonen een presentatie over de stand van zaken omtrent Verbetering Toegang. 
 
Lei vraagt wanneer wij als Adviesraad in beeld komen. Is dat al bij het concept visie of bij het inrichten van het 
praktische stuk. 
 
Advisering in beleid is bij aanvang van de adviesraad als taak vastgesteld. We neigen steeds meer naar de 
intermediaire rol die we kunnen hebben tussen burgers en gemeente. Deze discussie wordt binnen de raad 
steeds meer gevoerd en wordt in de evaluatie van de Adviesraad ook meegenomen en besproken met de 
wethouder. 
 
Visie en leidende principes van Verbetering Toegang worden volgende week door college beoordeeld.  
 
We ontvangen graag de concept visie om zo in de uitvoering onze rol te kunnen pakken. Actie Loes/Sanne 
 
Voorbeeldgemeente is Gemeente Utrecht. De stukken die Loes daarvan heeft worden meegestuurd met de 
concept visie. 
 

3. Notulen 2 december 2021 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 
Toevoegen bij evaluatie (pagina 2): 
Wim: De evaluatie geeft geen compleet beeld. Wat is ons eigen beeld en indruk en wat willen we nog graag 
bereiken. Waar moeten we meer de nadruk op leggen.  
Er komt een evaluatie van een extern bureau waar zowel de gemeente als de adviesraad bij betrokken worden.  
Een delegatie vanuit de Adviesraad moet benoemd worden om met het extern bureau in gesprek te gaan. 
Voorstel niervoor: André, Wim Peter en Lei. 
Peter: Kwalitatieve reflectie is ook belangrijk.  
Vraag aan iedereen, die daar behoefte aan heeft, om op papier te zetten hoe men de afgelopen 2 jaar ervaren 
heeft. Actie allen 
 

4. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A210906.078 / A211202.079 / A211202.082 
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5. Status werkgroepen 
Door vakantie en corona geen vorderingen binnen de werkgroepen. 
1. WMO                       (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans, Petra) 
x 
 
2. Participatie                             (Ron, Asmaa, Toos, Ton, Petra) 
x 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs            (Peter, André, Liesbeth, Asmaa) 
x 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                        (Kitty, Ton, Frans)  
x 
 
5. Algemeen 
x 
 

6. Vastgestelde agenda Gemeente 2022 
Heel veel zaken speelden vorig jaar al en zijn doorgeschoven. 
De werkgroepen kunnen zich gaan voorbereiden zodra onderwerpen aan de orde komen. 
Waar willen wij onze energie in stoppen. 
 
Gezondste regio 2025 Noord- en Midden Limburg. Initiatietnemer misschien ook een keer uitnodigen om te 
vertellen waar ze mee bezig zijn. Actie Lei 
We moeten meer preventief denken en minder curatief. 
 

7. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Contact opgenomen met Chris van de Munckhof. Een journalist zou contact opnemen met Lei voor een 
interview met Lei, Wim en en Schillid. Dit is nog niet gebeurd. 
 

8. Ingekomen stukken/uitgaande stukken/uitnodigingen (bijlage) 
Geen opmerkingen. 

9. Rondvraag 
Peter: 

- Belangrijk om er een keer handen en voeten te geven aan de pilot voor het ophalen van input bij 
inwoners van bepaalde wijk. Een werkgroep maken om hiermee aan de slag te gaan. We zouden het  
beste kunnen aanhaken bij de personen van de gemeente die hier al mee bezig zijn. Eerst samen  
bepalen welke rol we willen gaan nemen. Vast agendapunt van maken. Actie Mariska 

- De verzoeken om gevraagd advies blijft een beetje uit. Er zijn groeimogelijkheden voor de adviesraad 
om ongevraagd advies uit te brengen vanuit de signalen van de inwoners van de wijken/dorpen. 
Personen uitnodigen van de Gemeente die hiermee bezig zijn om te kijken wat de status is van de 
gevraagde adviezen. Actie Lei 

 
Ton: De nieuwe inburgering komt minimaal aan de orde in inclusie. Asmaa heeft hierover een mooi stuk 
geschreven. Ton wil graag meewerken om hierin mee te denken m.b.t. de inclusie agenda. Ton en Asmaa 
presenteren dit de volgende keer. Op agenda plaatsen. Actie Mariska 
 

10. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.45u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: maandag 7 februari 2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
 
Data overige vergaderingen 2022: 
do 10-3-2022    do 1-9-2022    do 7-7-2022 
do 7-4-2022    do 29-9-2022 
ma 2-5-2022    do 3-11-2022 
do 2-6-2022    do 1-12-2022



___________________________________________________________________________________________ 
Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray 6-1-2022 3/6 

 


