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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  7-4-2022 
Tijd:  19.30 –  21.15 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Ton van Gestel, Peter ter Huurne, Liesbeth van Aarssen, Frans van 

Schendel, Henriëtte Arts, Anita Ebbing, André Duijghuisen, Mariska Loozen, Wim van 
Osch, Toos Wintels, Kitty Janssen 

Afwezig: - 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. 
 
Mededeling 
 
Wim geeft aan de Adviesraad te verlaten als ambassadeur van de Schil. Na de eerste evaluatie vindt 
hij het een goed moment om deze stap te zetten en zich alleen nog maar als schillid bezig te houden. 
 
 

2. Notulen 10 maart 2022 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A220310.090 
 
 

4. Evaluatie bijeenkomst schilleden 
Goede bijeenkomst. Fijn dat Peter een toelichting heeft gegeven hoe eea in zijn werk gaat met 
betrekking tot het geven van advies. André geeft aan dat er toch meer jongeren betrokken moeten 
worden bij de Schil. 
Proberen binnen de werkgroepen mensen wel bij mekaar te halen. We moeten echt iets gaan doen 
met de schilleden. Meteen bij de opstart van een onderzoek, de schilleden betrekken. 
André stelt voor om de vergaderstructuur aan te passen door tijd in te passen voor de werkgroepjes 
tijdens de vergadering. De tijd om als werkgroep samen te komen zou ook op andere momenten 
plaats moeten kunnen vinden. Wim geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van 
wat er speelt op het moment. 
Waardering voor het feit dat er per onderwerp personen vanuit de Schil gekoppeld zijn. 
 
Ton heeft met Roy Verhoeven, werkzaam bij de Politie, gesproken en hem de informatie gestuurd met 
betrekking tot de Inclusie-agenda. Achteraf mensen betrekken bij de betreffende onderwerpen is ook 
nog mogelijk. 
 
Het overzicht per agendapunt van de Gemeente voor 2022 is aangevuld met Adviesraadsleden en 
schilleden. Het overzicht moet nog compleet gemaakt worden met de schilleden die niet aanwezig 
waren bij de bijeenkomst. Actie Mariska 
 
 

5. Status werkgroepen 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
Eenzaamheid:  
Definitieve datum voor een volgende bijeenkomst is er nog niet. Omschrijving voor “functie” 
ambassadeur is nog niet helemaal helder, de omschrijving die er op dit moment ligt is niet realistisch. 
 
Toegang 
Volgende week dinsdag is er een volgende bijeenkomst gepland op Gemeentehuis. 
Schilleden zijn bericht. Contact met schilleden voor 12-4 is niet meer mogelijk. Er moet een datum 
geprikt worden waarop de meeste personen kunnen. 
In het stuk van Movisie stonden wel wat Eye-openers in. 
Loes Geurts heeft al een document gestuurd met alle informatie welke ze tot nu toe verzameld heeft. 
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2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
NLW is omgeturnd tot een ander bedrijf. Er zijn signalen dat het nog niet zo loopt zoals men voor ogen 
had. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte) 
Regionaal overleg gehad. Henriëtte is met Peter mee geweest. Gevraagde advies kinderopvang en 
VVE moet mee gestart worden. Informatie inwinnen, werkgroep bespreking en vervolgens schilleden 
betrekken. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen verdere aanvullingen. 
 
5. Algemeen 
Geen verdere aanvullingen. 
 

6. Advies  concept Inclusie-agenda 
Vreemd verloop gehad. Gehandicaptenplatform had dit al ingezien, de Adviesraad nog niet. Alsnog 
het document van de gemeente gekregen. Lei heeft hierop gereageerd. In onze ogen was het advies 
niet breed genoeg geformuleerd met betrekking tot de verschillende doelgroepen. 
 

7. Advies wonen en meedoen 
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Grote druk op de woningmarkt. Er moeten wel 
woningen zijn. Binnen Venray is er een sterke clustering. 
 

8. Vacature Adviesraad 
Hakan Ortak, eigenaar van een Turks restaurant, is ook jongerenwerker en zou een goede aanvulling 
kunnen zijn binnen de Adviesraad. Anita zal hem benaderen. Actie Anita 
 
Toevoeging: Vacature Coördinator schil i.v.m. vertrek van Wim van Osch. 
Wellicht is er iemand binnen de schilleden die deze taak op zich wilt nemen. Wim gaat binnen de schil 
kijken of er iemand interesse heeft. Actie Wim 
 

9. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Interview maatschappelijke opvang en bescherm wonen. Liesbeth, Ton en Lei. Vrijdagochtend 8-4 
afspraak met Peel en Maas. 
 

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

11. Rondvraag 
Frans: Signalen door veranderde inkoop melden bij Frans. Hij zal dit inventariseren om vervolgens 
een ongevraagd advies te kunnen opstellen. Deze vraag ook bij de Schilleden stellen. 
 
Wim: Deken Ed Smeets was aanwezig bij de schilbijeenkomst. Pastoor Jac Geurts is bereid om zich 
aan te sluiten bij de Schil.  
 
Anita: Zijn er contacten met de moskee? Wellicht zodra Hakan zich aan kan sluiten dit via hem 
proberen te regelen. 
 
Ton: Koepel verzorgt interessante webinar aankomende maandagavond over “Zorg voor elkaar in 
eigen buurt of dorp”. 
 
Anita: Communicatie idee om op papier te zetten op welke manier de inwoners van Venray precies 
invloed hebben. Mensen weten vaak niet wat ze wel of niet kunnen. Bij aanvang van de Adviesraad is 
afgesproken om met de Gemeente samen te communiceren. Het omdenken is hier ook aan de orde. 
Denken vanuit de burger. 
Via bijvoorbeeld de website van Gemeente Venray een informatiepagina maken waarop men terecht 
komt wanneer een zoekopdracht ingevoerd wordt. 
Bij de afdeling communicatie aandragen of hier aandacht aan besteed kan worden. 
Communicatiedeskundige van de Gemeente Venray uitnodigen bij de volgende vergadering. Actie 
Lei 
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Peter: Fijne toevoeging als er standaard een half uurtje een gastspreker zijn/haar verhaal komt doen. 
Bijvoorbeeld huisarts, iemand van Stichting Leergeld, iemand van de voedselbank, 
dorpsondersteuner. Bij elke vergadering besluiten welke gast(spreker) er de volgende vergadering 
gevraagd wordt aan te sluiten. Vast agendapunt maken. Actie Mariska 
 
Ton: Beleidsambtenaren in het schema opnemen. Actie Mariska 
 

12. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.15u. 
 
Volgende vergadering 
Datum: maandag 2-5-2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Nader te bepalen 
 
Data overige vergaderingen 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 
 
 


