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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:   3-2-2022 
Tijd:  19.30 –  21.25 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, Henriëtte 
Arts, Anita Ebbing 

Afwezig: André Duijghuisen, Mariska Loozen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Voorstellen nieuwe leden 
Henriëtte Arts en Anita Ebbing  vervangen Petra Steeghs en Ron van den Heuvel. Zij stellen zich voor. 
 
Asmaa Darkaoui : Stopt met de adviesraad. Voor Asmaa zoeken we ook vervanging. 
 
Asmaa en Amina (zakenpartner) willen graag toegevoegd worden aan de Schil. 
 

3. Notulen 6 januari 2022 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 
Namen werkgroepen aanpassen. Actie Mariska 
 
3a. Napraten bijeenkomst beleidsmedewerkers Gemeente 
Goed georganiseerd. Verhelderend wat van elkaar verwacht wordt. Beleid meedenken en ook vinger aan de 
pols houden bij uitvoering. Qua planning heeft Wim wel een opmerking gemaakt tijdens de vergadering. Mocht 
er weer een coronagolf komen, dan is het aantal onderwerpen waar aan gewerkt wordt erg dun. De aanwezige 
beleidsmedewerkers waren seniorbeleidsmedewerkers. Voorstel om deze bijeenkomst 1x per jaar te doen met 
alle beleidsmedewerkers. Evalueren en neuzen dezelfde kant en op hetzelfde niveau krijgen. 
Frans gaf aan meer in contact had willen hebben met de beleidsmedewerkers die hij nog niet kende. 
Beleidsmedewerkers van de gemeente zijn niet gewend om op deze manier met bijvoorbeeld 
burgerparticipatie om te gaan, andere mindset. 
 
3b. Bijeenkomst Floor van der Giesen en Martine Bruinink 
Floor van der Giesen en Martine Bruinink over het spoor versterken van de omgeving in wijken en dorpen. 
Goede sessie. Bijgepraat te worden waar staan jullie nu. Ze hebben een aantal dorpen en wijken in kaart 
gebracht. Verbindingen moeten nu gelegd gaan worden. Volgende keer, 10 maart, sluiten Floor en Martine 
aan, om te vertellen hoe ver ze zijn. Actie Mariska 
Met Floor is afgesproken dat wanneer er gesprekken gepland worden, een delegatie van de Adviesraad hierbij 
uitgenodigd wordt. 
 
Wim geeft aan een mooi stuk in Dagblad De Limburger gezien te hebben over Gemeente America. Wim stuurt 
het stuk rond. Actie Wim 
 
Advies dat Toos en Asmaa over inburgering opgesteld hebben is rondgestuurd. Zelfstandig opgesteld, mooi 
stuk, complimenten, goede toon en onderwerpen. Henriette mist een ding. De vrouw wordt niet expliciet 
genoemd. Bijvoorbeeld advies naar werk. Er zijn nog steeds veel vrouwen van statushouders die gewoon thuis 
blijven met de kinderen.  Toos geeft aan dat dat al in de nieuwe wet staat. Monitoren dat er extra aandacht 
besteed wordt aan vrouwen en kinderen in de betreffende groepering bij de uitvoering. Frans geeft aan om dit 
apart te noemen in een notitie. Lei zal dit in het advies toevoegen. 
 
 

4. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A210708.074 / A210906.077 / A211202.081 
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5. Status werkgroepen 
Door vakantie en corona geen vorderingen binnen de werkgroepen. 
 
1. WMO                                   (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
Eenzaamheid: Praktische invulling voor Venray en zoeken naar ambassadeurs. VIP Venray’s Informatie Punt. 
Borging wordt in de volgende vergadering besproken. Gemeente moet hier ook achter staan. 
Over signaleringskaart is ook gesproken. 
 
Beschermd wonen: Bijeenkomst gehad. Elleke Raedts heeft ons verder geïnformeerd. Hoofdlijn akkoord met 
Noord-Limburgse gemeenten met aanhaking van een paar Midden-Limburgse gemeenten. Centraal Orgaan 
komt waarin gemeenten samenwerken met maken van beleid en gezamenlijke uitvoering, ook financieel. 
Centraal oppakken maakt ook efficiënter.  
 
2. Participatie                                                                  (Toos, Ton) 
Geen verdere aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                           (Peter, André, Liesbeth) 
Over een half jaar / jaar bekijken hoe het nieuwe jeugdbeleid loopt. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                        (Kitty, Ton, Frans)  
Mevr. Kortooms, gezondste regio uitnodigen bij een van onze volgende bijeenkomsten 
Er moet een keer een nieuwe nota gezondheid komen of we moeten er een ongevraagd advies over geven. In 
achterhoofd houden. 
 
5. Algemeen 
Kunst en Cultuur: afgelopen jaar vastgesteld.  
Vrijwilligers beleid  
Leefbaarheid 
Inclusie: agenda wordt opgesteld. Zou nog deze collegeperiode komen. 
 

6. Terugkoppeling gesprek met TOPonderzoek 
Keuze onderwerp voor nadere invulling rol van Adviesraad versus  

Onderzoeksbureau dat uitsluitend werkt voor overheid. Martijn Hulsen werkt voor gemeenten. Gemeente 
Venray heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de vergeten driehoek. Zij gebruiken een methodiek om 
informatie op te halen uit de samenleving. Venray heeft bij hen een kaartenbak van ongeveer 800 personen die 
bevraagd kunnen worden. We hebben Toponderzoek gevraagd of zij als ondersteuning voor advies, informatie 
op kunnen halen. Aanvullend op informatie uit adviesraad en schil. Pilot nemen om te kijken of we er iets aan 
hebben. Representatieve groep is hierin belangrijk. In samenspraak met de Gemeente doen. 
 
Mogelijke onderwerpen die als pilot kunnen dienen voor een onderzoek door Toponderzoek: 

- Jeugdbeleid 
- Armoede 
- Communicatie naar laag-geletterd / niet Westers 

 
Dit moet wel tot een ongevraagd advies komen. 
 

7. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Goed stuk in de Peel en Maas over wie wij zijn wat we doen en goed dat er iemand van de Schil bij was. 
Nieuw stuk over beschermd wonen. Door Elleke en Peter laten lezen. 
 

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

9. Rondvraag 
Kitty: Roosmarie wil eventueel bij de Schil. Ze zou graag een keer een vergadering bij willen wonen als 
toehoorder. Dit is prima. Mochten er meer mensen vanuit de Schil interesse hebben om een keer bij de 
vergadering te willen zijn, dan kan dat. Kitty nodigt Roosmarie uit. 
 
Anita: Wat doe ik als ik een geïnteresseerde heb voor de Schil. Aan Wim doorgeven. 
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Lei: Samen met Ton online bijeenkomst bijgewoond van de  POCL. Steeds minder interessant omdat het er vaak 
alleen maar over politiek, en veelal over centrale landelijke onderwerpen gaat. 
 

10. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.25u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 10 maart 2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
 
Data overige vergaderingen 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 1-12-20
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