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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  10-3-2022 
Tijd:  19.30 –  21.25 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Ton van Gestel, Peter ter Huurne, Liesbeth van Aarssen, Frans van 

Schendel, Henriëtte Arts, Anita Ebbing, André Duijghuisen, Mariska Loozen, Wouter 
Schambergen (bezoeker) Floor van der Giessen (agendapunt 2) 

Afwezig: Wim van Osch, Toos Wintels, Kitty Jansen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan Floor van der Giessen van de Gemeente 
Venray. 
 

2. Status “versterken van de omgeving in wijken en dorpen” door Floor van der Giesen en 
        Martine Bruinink 

Floor van der Giessen van de Gemeente Venray komt uitleg geven over de stand van zaken in het 
project “Versterken van de omgeving in wijken en dorpen” . Samen met gebiedscoördinator wijken 
Martine Bruinink brengen zij in kaart wat er in de wijken en dorpen speelt, welke eigen initiatieven ze 
in de planning hebben of al hebben uitgevoerd en wat de Gemeente Venray hierin kan betekenen. Het 
project is een onderdeel van de kadernota sociaal domein. De vraag is, hoe geven we daar in de 
praktijk uitvoering aan. Het uitvoeringsprogramma  is opgebouwd uit bouwstenen en het versterken 
van de omgeving is een onderdeel daarvan. De communicatieboodschap naar de wijken en dorpen is 
door de adviesraad bekeken. D.m.v. een powerpoint legt Floor uit wat de opdracht van Floor en 
Martine inhoudt en wat de status is. 
Welke rol moet de Adviesraad hierin pakken? Als onafhankelijke partij fungeren voor de wijk/dorp. 
Floor zal het overzicht met de geplande gesprekken met dorpen en wijken met de Adviesraad delen 
zodat wij als Adviesraad kunnen bekijken bij welk dorp en welke wijk we willen participeren in de 
gesprekken. Ton, André, Peter en Anita zullen in overleg met Floor gaan bekijken bij welk dorp en 
welke wijk de Adviesraad betrokken zal worden bij de gesprekken. 

3. Notulen 3 februari 2022 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

4. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A210708.073 / A211202.080 / A220106.083 / A220106.084 / A220106.086 / 
A220203.087 / A220203.088 / A220203.089 
 
 

5. Status werkgroepen 
Door vakantie en corona geen tot weinig vorderingen binnen de werkgroepen. 
 
Geplande adviezen op de website worden door iedereen bekeken gecategoriseerd om vervolgens op 
te pakken binnen de werkgroepen. Het betreft de volgende onderwerpen: 
• Vrijwilligersbeleid       algemeen   
• Mantelzorgbeleid       WMO 
• Uitvoeringsprog. Sociaal Domein + Omgekeerde verordening Lei 
• Langer zelfstandig wonen      algemeen 
• Evaluatie De volgende stap in de aanpak van armoede  algemeen (Ton) 
• Actualisatie beleidsplan Peuteropvang en VVE 2023-2026  jeugd, jongeren onderwijs 
• Inclusie agenda       algemeen 
• Definiëring en inkadering gezonde leefomgeving vanuit transitie  

landelijk gebied        
• Woonzorgvisie (inclusief visie zorgaanbod) 
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1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
Eenzaamheid:  
Proces wordt weer in gang gezet. Over 3 weken is er weer een overleg hierover. 
 
2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Geen verdere aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte) 
Eind maart is er weer een regionaal overleg. Peter laten weten als je erbij wilt zijn vanuit de 
werkgroep. Er zijn een aantal thema’s benoemd die de moeite waard zijn om in te duiken. Een 
voorbeeld hiervan is Speciaal Onderwijs. Henriëtte wilt hier graag bij aansluiten. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen verdere aanvullingen. 
 
5. Algemeen 
Geen verdere aanvullingen. 
 

6. Vervolg thema voor TOP-onderzoek  
Lei heeft gesprek gehad met Gemeente Venray over haar ervaring hiermee. Gemeente Venray is 
terughoudend hierin. Horst aan de Maas had positieve ervaringen. Binnenkort komt er een 
vervolggesprek met de Gemeente Venray hierover. 
 
De vier personen die met Floor in gesprek gaan voor de pilot “Versterken van de wijk / het dorp” om 
een thema te bepalen voor TOP-onderzoek. Actie Peter/André/Ton/Anita 
 

7. Terugkoppeling gesprek met de wethouder 
André en Lei hebben een gesprek met Chantal Nijkerken gehad. Ze wil graag een keer aansluiten bij 
een overleg. Het is de vraag of dit nog zin heeft aangezien het College vernieuwd wordt. Even 
afwachten tot de nieuwe wethouder aangesteld is.  

8. Afzien van eventueel statement t.b.v. politieke partijen / verkiezingen 
Dit wordt ten zeerste afgeraden. De Adviesraad loopt het risico meteen geassocieerd te worden met 
de politiek. De Adviesraad wil als onafhankelijke partij in beeld blijven. Het Sociaal Domein moet ook 
in het nieuwe College een prominente rol krijgen. 

9. Vacature Asmaa Darkaoui vervolg 
Wouter Schambergen van Kusters scholing en training is aanwezig bij de vergadering als toehoorder. 
Hij geeft sinds kort inburgeringscursussen voor Gemeente Venray. Dit is voor komende 4 jaar voor 
statushouders en voor partners van Nederlanders die uit buitenland komen. Tevens geeft hij 
avondcursussen Nederlands als 2e taal  aan voornamelijk arbeidsmigranten. Begeleiden richting werk 
en op het werk is ook een deel van zijn werk. De doelgroep bereiken als Nederlander is erg moeilijk. 
Iemand met dezelfde afkomst komt vaak verder in het gesprek. Hij stelt daarom ook voor om iemand 
te vragen voor de Adviesraad die hetzelfde pad bewandeld heeft als de doelgroep waar hij mee werkt. 
Wouter heeft Mohammed op het oog en wellicht nog andere personen om plaats te nemen in de 
Adviesraad. Hij zal de contactgegevens aan Lei doorgeven. 

10. Opdracht extern bureau evaluatie Adviesraad 1e 2 jaar 
Een aantal bureaus is uitgenodigd om een offerte uit te brengen. De Adviesraad wordt vanuit de 
Gemeente beoordeeld en andersom. 

11. Nieuwe procedure t.b.v. nieuwe leden voor de Adviesraad 
Er is een nieuwe procedure. Deze wordt formeler dan hoe het nu gebeurt. Er hoort nu een CV bij van 
de betreffende potentiële kandidaat en zij/hij krijgt ook een gesprek met de wethouder. 

12. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Op dit moment geen onderwerp om te communiceren. 
 

13. Ingekomen stukken/uitgaande stukken/uitnodigingen (bijlage) 
Geen opmerkingen. Uitnodiging voor de Huiskamer  Kleur & Kracht op vrijdag 11-3 toevoegen. 
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14. Rondvraag 
Peter: Andere locatie prima. In Ysselsteyn één van de volgende keren het overleg plannen en de 
wijkondersteuner uitnodigen. 
 
Frans: Mislopen communicatie omtrent betrokkenen bij nieuw gecontracteerde partijen door de 
gemeente. Wil hier graag een keer naar kijken om hier wellicht een ongevraagd advies over te geven.  
 

15. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.25u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 7 april 2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
 
Data overige vergaderingen 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 
 


