
_____________________________________________________________________________________________________ 
Notulen Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray 02-05-2022 1/6 
 

NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  2-5-2022 
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, Toos 
Wintels, Kitty Janssen, Linda Custers-Janssen (dorpsondersteuner), Huub Hendrix, 
Sanne Hooijen (toehoorder) 

Afwezig: André Duijghuisen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Linda Custers-Janssen, Huub Hendrix en 
Sanne Hooijen. 
 
Ysselsteyn werkt sinds 2020 met een dorpsondersteuner. Hoe is deze functie ontstaan, voor wie is 
deze functie in het leven geroepen en hoe staat het er nu mee. 
 
Huub Hendrix 
 
Ontstaan en ontwikkeling: 
Huub Hendrix is voorzitter van klankbordgroep M.O.Y. (Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn) 
en vertelt hoe de functie dorpsondersteuner tot stand is gekomen en waarom. De M.O.Y. bestaat uit 8 
leden, voornamelijk afkomstig uit de zorg. 
De dorpsondersteuner wordt in steeds meer dorpen aangesteld. In de loop der tijd is het een 
volwassenere functie geworden. Voor de overheid een belangrijkere rol binnen de gemeenschap. Zij 
zijn de ogen en oren van gemeenschap die de aansluiting zoeken binnen de gemeenschap en de 
verbinding leggen tussen de inwoners en de diverse organisaties. Het doel is om de zorg van de 
burgers neer te leggen bij de Spil in het web, de dorpsondersteuner.  
 
In 2015 is M.O.Y. gestart en heeft een presentatie bijgewoond van de dorpsondersteuner van 
Elsendorp, hoe zij e.e.a. geregeld hebben.  
Een aantal inwoners van het dorp is aan de slag gegaan met een beleidsnota en heeft deze 
voorgelegd aan het dorpsforum. Het dorpsforum bestaat uit 60 inwoners van Ysselsteyn, de dorpsraad 
zijn 5 leden uit het dorpsforum. In deze beleidsnota is de functie en doelstelling van de 
maatschappelijke ondersteuner vastgelegd. Per dorp wordt deze functie op een ander manier 
ingevuld. 
Formeel staat de dorpsondersteuner onder contract van het dorp en niet van de gemeente. Verder 
werd bepaalt dat het een contract van minimaal 12 uur in de week moest zijn, voor een aantal jaren. In 
2018 hebben 3 participanten zich bereid gevonden om € 25.000,-- bij te dragen voor een pilot van 3 
jaar. Dit zijn Rabobank Venray, Het Zorghuus en de Gemeente Venray. Het profiel werd bepaald en  
in december 2019 vacature geplaatst via een recruitmentbureau. Linda Custers-Janssen werd 
aangesteld voor periode van 3 jaar (mei 2020-2023). Zij is de 1e dorpsondersteuner in Gemeente 
Venray. 
 
Tot nu toe: 
De klankbordgroep bekijkt of de vragen bij de dorpsondersteuner horen. Er is een 
dorpsontwikkelingsplan gemaakt, waarin het hoofdstuk zorg in Ysselsteyn opgenomen is. Diverse 
avonden worden georganiseerd, bijvoorbeeld alcohol en drugsverslaving, bijeenkomst voor besturen 
van verenigingen, achterstanden in Nederlands bij buitenlandse bewoners etc. Aan alle doelgroepen 
wordt geprobeerd aandacht te besteden.  
De wens is om de functie voor 18 uur in te zetten. 
De doelstelling is om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden en dit in het dorp te laten 
plaatsvinden, te organiseren. 
Waar willen we naartoe? Een dorpscoöperatie / zorgcoöperatie i.p.v. dorpsforum. 
De beleidsmedewerker WMO en de wethouder van de Gemeente Venray worden steeds op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen alsmede de gemeenteraad. 
 
  



_____________________________________________________________________________________________________ 
Notulen Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray 02-05-2022 2/6 
 

 
Van de Jeugd tussen 15 en 30 jaar komen geen vragen, of ze komen van professionals 
Vraagstellingen c.q. problematiek binnen het gezin gaan vaak via de maatschappelijk werker van de 
school. 
Samen leven samen leren: Een werkgroep met als doelstelling om meer dorpsondersteuners in de 
verschillende dorpen te krijgen. 
In samenwerking met de HAN wordt een rapport samengesteld van de ervaringen en ontwikkelingen. 
 
Een cijfermatige analyse van de zorgbesparing is op te zetten. Uiteindelijk is dit niet het doel, maar is 
wel belangrijk voor het bestaansrecht van de ondersteuner. 
 
Werk in getallen: 
112 casussen 2021 
Zorg 32% 
Klusjes 15% 
Overlast 20% 
Wonen 15% 
Maatjes 15% 
Overige 18% 
 

Linda Custers-Janssen (dorpsondersteuner) 
De hulpvragen komen meestal telefonisch en het zijn de meest uiteenlopende vragen. De 
contactgegevens van de dorpsondersteuner staan iedere week in het Ysselsteyns nieuwsblad. Hulp 
vragen is erg moeilijk voor de meeste mensen. Linda kan vaak de verbinding maken. 
Zij legt de lijntjes, bruggetjes maar gaat zelf niet bemiddelen. Zij brengt bewoners en organisaties bij 
elkaar. 
Zij geeft vele voorbeelden van hulpvragen. Een voorbeeld: 
Door de vele verzoeken op tuiniersgebied is er bijvoorbeeld een klusjesteam gevormd van 3 
personen. En zo zijn er nog vele voorbeelden die aangeven dat de functie van dorpsondersteuner 
zeer waardevol is. 
 
De wens vanuit de Adviesraad is om het contact te blijven behouden met de dorpsondersteuner van 
Ysselsteyn om zo de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen. 
 

2. Notulen 7 april 2022 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A220407.091 / A220407.092 / A220407.095 / A220407.096 
 
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
Eenzaamheid:  
Geen verdere aanvullingen. 
 
Toegang 
Geen verdere aanvullingen. 
 
2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Geen verdere aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte) 
Begonnen met gevraagd advies peuteropvang en vve. Afspraak met beleidsambtenaar Milou 
Jeurissen. Henriette Andre en Peter + een aantal schilleden overleggen en de eerste contacten met 
peuterovang zijn door Henriëtte gelegd. Kitty heeft evt personen binnen de peuteropvang die 
geraadpleegd kunnen worden. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen verdere aanvullingen. 
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5. Algemeen 
Geen verdere aanvullingen. 
 
 

5. Ongevraagd advies 
Een mogelijkheid is om een advies te formuleren in de zin van voorbeelden van succesverhalen hoe 
e.e.a. ingezet en/of versneld kan worden. Voorbeeld is dorpsondersteuner Ysselsteyn. In aansluiting 
op agendapunt 6. 
 
 

6. Status pilot “Versterken van de wijk / het dorp” 
9 mei uitgenodigd op gemeentehuis informatieuitwisseling beleidsambtenaar met zorgpartners. 
Gesprek met Floor van der Giessen en Mariska Boon. Vervolggesprek met dorp en of wijk. Voor de 
zomervakantie 2 a 3 gesprekken. Adviesraad wordt hierbij betrokken. Vervolgtraject is nog onduidelijk.  
Dorpsontwikkelingsplannen liggen er, maar is nog onduidelijk hoe actueel deze zijn.  
 
 

7. Vacature Adviesraad 
Loopt nog. Hakan Ortak sluit het volgende overleg aan. 
Sanne Hooijer: wijkverpleegkundige, heeft belangstelling voor lidmaatschap van de Adviesraad of de 
Schil. 
 
 

8. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Een artikel over maatschappelijke opvang en beschermd wonen is geplaatst. Het interview van Lei en 
Liesbeth is nog niet gepubliceerd. Een aantal zaken zijn nog niet openbaar of bekend bij de 
Gemeente.  
De kosten van de publicaties bij Peel & Maas zijn best fors. Frequentie verminderen. Eventueel 
persbericht bij ieder advies uitbrengen. 
 
De twee laatste2 uitgebrachte adviezen, welke nog niet in het college behandeld zijn, zijn inmiddels op 
Facebook geplaatst. 
 

9. Rondvraag 
Geen rondvraag. 
 
 

10. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.42 uur. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 2 juni 2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Schouwburg Venray 
 
Data overige vergaderingen 2022: 
Do 7-7-2022 
Do 1-9-2022 
Do 29-9-2022 
Do 3-11-2022 
Do 1-12-2022 
 


