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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  2-6-2022 
Tijd:  19.30 –  21.45 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, Hakan Ortak (jongerenwerker), Wim van Osch en Asmaa Darkaoui 

Afwezig: Peter ter Huurne, Kitty Janssen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan Wim van Osch en Asmaa Darkaoui. Hakan 
Ortak is onze gastspreker als zijnde jongerenwerker. 
 

2. Afscheid Wim van Osch en Asmaa Darkaoui 
Zij nemen vandaag afscheid van de adviesraad en gaan beiden door als schillid. Lei richt aan beiden 
een woordje van dank voor de afgelopen jaren. 
 

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

4. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A220407.093 
 
 

5. Hakan Ortak (belangstelling voor lid adviesraad) 

Hakan Ortak is jongerenwerker en heeft wellicht interesse om zich aan te sluiten als lid van de 
adviesraad. Hakan is inmiddels al 12 jaar jongerenwerker in de Gemeente Venray. Door zijn eigen 
ervaringen is hij zeer betrokken bij de jongeren en heeft veel begrip voor de diverse situaties waarin 
jongeren verkeren. 
Hij is hard bezig een netwerk te bouwen binnen Venray om zo mensen te kunnen verbinden, zowel 
jong als oud. Met diverse projecten werkt en denkt Hakan mee en hij zet zelf ook regelmatig een 
project op. Een voorbeeld hiervan is, jongeren kopen voor ouderen. 
De jongeren die Hakan in zijn werk voornamelijk tegenkomt, zijn jongeren die problemen hebben, 
verslaafd zijn, een vervelende thuissituatie hebben, geen zelfvertrouwen (joiners) hebben. 
Bemiddelen tussen jongeren en buurtbewoners is ook een voorbeeld waarbij Hakan mensen verbindt. 
Begrip proberen te kweken bij de diverse groepen zodat men beter met elkaar kan omgaan. 
 
Toetreden tot de adviesraad is voor Hakan qua tijd niet haalbaar. Daarvoor heeft hij het te druk. In de 
schil deelnemen is wel een mogelijkheid en af en toe de adviesraad bijpraten m.b.t. informatie en 
signalen zou zeer waardevol zijn. 
Hakan wordt toegevoegd aan de Schil en zal door de werkgroep jeugd betrokken worden bij de 
Adviesraad. Actie Mariska / werkgroep Jeugd 
 
Hakan kijkt zelf binnen zijn netwerk of er iemand interesse heeft om toe te treden tot de adviesraad. 

6. Status werkgroepen 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
Eenzaamheid:  
Er worden nu ambassadeurs gezocht. Uitvoering loopt.  
 
Toegang 
Versterken omgeving. Op 9-6 staat er een afspraak gepland in de Oranjebuurt waar Anita gaat 
aansluiten vanuit de adviesraad. 
Vraag is: Welke rol kunnen wij als adviesraad op ons nemen. 
Ton is bij het overleg in Brukske geweest. Tijdens deze bijeenkomst werd Asmaa geïnterviewd als 
zijnde inwoner en lid van de schil. Bruinink was aanwezig namens de Gemeente. 
Ton heeft van dit overleg een gespreksverslag gemaakt. Hij deelt dit met de groep zodra de 
beleidsmedewerker inbreng heeft geleverd. 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Notulen Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray 02-06-2022 2/6 
 

Het multifunctionele centrum, zou een wijkontmoetingsplek moeten zijn. Dat is het op dit moment niet. 
Door financiële problemen heeft het wijkcentrum niet meer als doel om mensen van de wijk bij elkaar 
te brengen, maar financieel er bovenop te komen. Er moet geld binnen komen. 
 
Dementie vriendelijk 
Traject is te laat ingezet. Frans heeft een symposium bijgewoond 
 
1 tegen eenzaamheid 
Frans is bezig om ambassadeurs te werven. Vraag aan Asmaa of zij binnen Kracht & Kleur 
geïnteresseerden heeft voor deze taak. 
 
2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Geen verdere aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte) 
Henriëtte heeft, samen met de schilleden, bij peuterspeelzaal De Krokodaris een gesprek gehad.Er 
zijn wel vragen geformuleerd met betrekking tot kansgelijkheid en VVE (voor- en vroegschoolse 
educatie). Deze vragen zijn voorgelegd aan Milou Jeurissen en worden meegenomen in het beleid. 
SPOV ervaart de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool tot nu toe goed. Aanpak en het 
beschikbare geld is naar tevredenheid. 
 
VSV (Voortijdig SchoolVerlaten): 2x per jaar wordt een overleg met de gemeente gepland. In het 
najaar komt dit pas aan bod. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen verdere aanvullingen. 
 
5. Algemeen 
Geen verdere aanvullingen. 
 
 

7. Vacature Adviesraad en vacature Ambassadeur Adviesraad 
Lei gaat Sanne Hooijen contacten om te vragen of zij lid wil worden van de adviesraad. Actie Lei 
Hakan heeft aangegeven het lidmaatschap van de adviesraad niet te kunnen combineren met zijn 
huidige werkzaamheden qua tijd. Hij gaat op zoek in zijn netwerk naar geïnteresseerden. 
De voorkeur voor iemand uit de adviesraad die de taak als ambassadeur van de schil op zich neemt, 
wordt uitgesproken. Anita geeft aan hierover na te denken. 
11/6: Inmiddels heeft ze aan Lei mede gedeeld dat ze deze taak wil vervullen. Dit betekent wel dat ze 
deelname aan een aantal werkgroepen zal laten vervallen. 
 

8. Status pilot “Versterken van de wijk / het dorp” 
Binnenkort vindt het gesprek met de Oranjebuurt plaats waar Anita aan deel zal nemen. 
 
     8a. Evaluatie adviesraad: 
Bureau Stimulansz is ingeschakeld om de evaluatie te doen. Vanuit de adviesraad zullen André, Toos, 
Henriëtte , Frans en Lei betrokken zijn bij de evaluatie. 
Op 21-6 om 19.30 uur worden zij verwacht op het gemeentehuis. De schil wordt ook benaderd en zal 
op een eerder moment bevraagd worden. Tevens worden de beleidsmedewerkers betrokken bij de 
evaluatie. 
 

9. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Liesbeth en Lei hebben een interview gehad met de Peel en Maas over maatschappelijk opvang en 
beschermd wonen. Dit artikel verschijnt komende week in de Peel en Maas. Het stuk mist context, is 
erg summier en vrij algemeen. Desondanks willen we toch dat het geplaatst wordt. Wellicht is een 
inhoudelijk te ingewikkeld verhaal niet geschikt voor de doelgroep van lezers. 
 
André stelt voor een nieuwsbrief te maken die periodiek naar de schilleden gestuurd wordt. Men vindt 
dit een goed idee. Elke werkgroep zal een stuk naar Mariska sturen, die dit vervolgens in een 
nieuwsbrief giet. Aanleveren voor do 9-6. Actie werkgroepen / Mariska 
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10. Rondvraag 

André: Hij kan op 7-7 en 1-9 niet aanwezig zijn bij de vergaderingen. Wellicht een mogelijkheid om te 
verzetten. Lei geeft in eerste instantie aan geen voorstander te zijn van het verzetten van data. Echter, 
zijn er bij 1-9 meerdere personen die niet aanwezig kunnen zijn. Wellicht toch verzetten. 
 
Anita: Zij is online aanwezig geweest bij een bijeenkomst van Koepel leden. Ze heeft meer inzicht 
gekregen in hoe adviesraden werken. Zeer interessant en leerzaam.  
 
Henriëtte: 7-7 afgemeld. Maya Kateman zou ze graag uit willen nodigen als gastspreker over 
buurtgezinnen voor één van de volgende keren. Mailadres of telefoonnummer doorgeven aan 
Mariska. Actie Henriëtte 
 
Liesbeth: 1-9 afgemeld. 
 
Frans: 1-9 afgemeld. 
 

11. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.45 uur. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 7-7-2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: nader te bepalen 
 
Data overige vergaderingen 2022: 
Do 1-9-2022 
Do 29-9-2022 
Do 3-11-2022 
Do 1-12-2022 
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  Bijlage 1: Actielijst 
 

Nummer Actie Wie Wanneer Opmerking Afgehandeld 

A200109.008 Afspraak met de commissie ‘leven’ Lei, Mariska 13-2-2020 Ophalen bij de gemeente wat de wederzijdse 
verwachtingen zijn. Hoe gaan we om met de 
signalen vanuit de burgers. 
13/2: Commissie leven goed blijven volgen. Leden 
uitnodigen bij een volgend overleg. Commissie 
leven is zeer gesteld op de adviezen van 
Adviesraad. Zie website Gemeente voor info. 
Kijken hoe te organiseren. Commissie bestaat uit 
+/- 10 leden. 
5/3: bijeenkomst ambtelijke vertegenwoordiging 
gemeente. Volgende week eerste sessie. 
Uitnodiging bij deze donderdag 12 maart 2020 
17.00 uur – 18.00 uur. Gemeentehuis. Plenaire 
sessie ambtenaren die beleid maken. 
7/5: nog niet gerealiseerd 
3/2: na de verkiezingen oppakken 

 

A200109.013 Kennismaken met de ambtenaren, 
instanties, organisaties. 

Lei, Mariska 13-2-2020 3/2: jaarlijkse bijeenkomst 
10/3: eind van het jaar een keer, 
september/oktober 

 

A220106.085 Initiatiefnemer Gezondste Regio 2025 
uitnodigen om te vertellen over het 
project. 

Lei 7-2-2022   

A220407.094 Communicatie deskundige van de 
Gemeente Venray uitnodigen voor een 
overleg. 

Lei 2-5-2022   

A220602.097 Hakan Ortak toevoegen aan de Schil. 
Werkgroep Jeugd pakt dit verder op. 

Mariska 
Werkgroep 
jeugd 

7-7-2022   

A220602.098 Sanne Hooijen contacten voor interesse 
toetreden als lid van de Adviesraad. 
 

Lei 7-7-2022   

A220602.099 Nieuwsitems aanleveren t.b.v. 
nieuwsbrief voor de schilleden. 
Samenstellen van een periodieke 
nieuwsbrief. (max 1 A4) 
 

Werkgroepen 
 
Mariska 

7-7-2022   
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A220602.100 Contactgegevens Maya Kateman 
doorgeven aan Mariska.  
Uitnodigen als gastspreker voor 1 van 
de volgende keren. 

Henriëtte 
 
Mariska 

7-7-2022   
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Bijlage 2: Besluitenlijst 

Nummer Besluit Datum Evt opmerking 

B200109.001 De leden van de participatieraad (adviesraad) worden geen lid van een 
politieke partij. 

9-1-2020 We moeten onafhankelijk blijven 

B200109.002 Tijdens de installatie worden vragen door de pers alleen beantwoord door Wim 
v. Osch 

21-1-2020  

B200109.003 Het budget van 30k wordt beheerd door de voorzitter en secretaris. Zij 
verrichten tevens de afhandelingen rondom dit budget 

21-1-2020  

B200109.004 Lei Heldens wordt de nieuwe voorzitter. Rein Dupont de nieuwe secretaris. 
Deze benoeming is in principe voor 1-2 jaar met evaluatiemomenten over de 
voortgang. 

9-1-2020 9/1:Een eerste evaluatie zal plaatsvinden na 6 
mnd.  
7/9: evaluatie heeft plaatsgevonden. Lei en Rein 
mogen aanhouden als resp. voorzitter en 
secretaris. 

B200109.005 De groeps Whatsapp wordt functioneel gebruikt. 9-1-2020  
B200109.006 De groeps e-mail wordt functioneel gebruikt. 9-1-2020  
B200109.007 We gebruiken de Google Drive om documenten in op te slaan en te delen. 9-1-2020  
B200109.008 Er worden ad hoc werkgroepen samengesteld en geen aparte kamers 

ingesteld. 
9-1-2020  

B200213.009 Definitieve naam: Adviesraad Sociaal Domein 13-2-2020  
B200213.010 Contact met de pers alleen door Lei. Vragen van de pers altijd doorverwijzen 

naar Lei 
13-2-2020  

B200305.011 Stukken uiterlijk 10 dagen voor de vergadering aanleveren. Afhankelijk van het 
soort stuk kan deze termijn verkort worden in overleg met Rein. Er moet wel 
voldoende tijd zijn om de stukken te bestuderen. 

5-3-2020  

B200305.012 Financiën worden beheert door Gemeente, maar Adviesraad kan wel vrij 
beschikken over 30.000 euro. Vergoeding leden wordt 2x per jaar uitbetaald, in 
juni en dec. 
Facturen / offertes op naam van Adviesraad gaan via Rein. Hij dient deze in bij 
de Gemeente. 

5-3-2020  

B200702.013 Besproken volgens actiepunt A200604.035 worden het stroomschema en het 
logboek gebruikt voor de vastlegging en opvolging van de adviezen gevraagd 
en ongevraagd. 

2-7-2020  

B200907.014 Notulen en actielijst worden z.s.m. na de vergadering rondgestuurd en op de 
Google Drive gezet. 

7-9-2020  

B201001.015 Eens in de twee maanden halve pagina Peel & Maas vullen met info. 1-10-2020  
B201102.016 Documenten allen op Google Drive plaatsen. Via What’s app informeren dat er 

nieuwe document(en) op Google Drive gezet zijn. Uit te brengen eindadvies 
Adviesraad opmaken als officieel document en aan iedereen versturen. 
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Nummer Besluit Datum Evt opmerking 

B201203.017 Per 3 december 2020 is Mariska Loozen formeel benoemd tot secretaris. 3-12-2020  
B210204.018 Per 4 februari 2021 is Ron van den Heuvel formeel benoemd tot lid van de 

adviesraad. 
4-2-2021  

B210708.019 Definitief advies Kunst & Cultuur nota is vastgesteld en wordt verzonden naar 
de gemeente. 

8-7-2021  

B210906.020 Definitief advies huisvesting onderwijs in Venray is vastgesteld en wordt 
verzonden naar de gemeente op 7-9-2021 

6-9-2021  

B211202.021 Lei zal de volgende 2 jaar aanblijven als voorzitter van de Adviesraad. 2-12-2021  
B220106.022 Per 6 januari 2022 is Henriëtte Arts formeer benoemd tot lid van de 

adviesraad.  
6-1-2022  

B220203.023 Per 3 februari 2022 is Anita Ebbing formeer benoemd tot lid van de 
adviesraad.  

3-2-2022  

B220602.024 Periodiek wordt een nieuwsbrief gemaakt en per mail verspreid onder de 
schilleden met informatie waar de werkgroepen mee bezig zijn. 

2-6-2022  

 


