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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  7-7-2022 
Tijd:  19.30 –  21.00 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Ton van Gestel, Frans van Schendel, Anita Ebbing, Mariska Loozen, 

Toos Wintels 
Afwezig: Peter ter Huurne, André Duijghuisen, Liesbeth van Aarssen, Henriëtte Arts, Kitty 

Janssen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom.  
 

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

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A220407.093 / A220602.097 / A220602.099 
 
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
Eenzaamheid:  
Geen aanvullingen. 
 
Toegang 
Geen aanvullingen. 
 
Dementie vriendelijk 
Geen aanvullingen. 
 
1 tegen eenzaamheid 
Geen aanvullingen. 
 
2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Geen aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte) 
Geen aanvullingen. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen aanvullingen. 
 
5. Algemeen 
 
Vrijwilligersbeleid 
Woensdag 6-7 is Lei bij een bijeenkomst geweest. De huidige vrijwilligersnota is 5 jaar oud. Wat moet 
er op dit gebied gebeuren? Lei had nog 5 schilleden uitgenodigd, maar was alleen op de bijeenkomst 
aanwezig. Rondsturen huidige vrijwilligersnota. Actie Lei 
 
Jeanne Hendriks gesproken. Overkoepelende organisatie ouderen in Venray. Centrale voor ouderen. 
Jeanne wil een werkgroep sociaal domein oprichten. Schijnt goed te lopen. Kan er iemand vanuit de 
Centrale ouderenclub lid worden van de Adviesraad? We willen onafhankelijk zijn en dus willen geen 
leden in de raad hebben vanuit organisaties. 
Regelmatig om tafel gaan om informatie te delen is een optie. Dit zou kunnen leiden tot ongevraagde 
adviezen. 
 
Frans en Lei hebben een gesprek gehad met FNV lokaal. Bij FNV lopen regelmatig mensen binnen 
die bepaalde hulp nodig hebben. Het loket bij de gemeente wordt niet altijd gevonden door de 
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mensen. FNV heeft een groot netwerk. Regelmatig om tafel om informatie uit te wisselen. Ook hieruit 
zouden wellicht ongevraagde adviezen kunnen komen. 
 
Met het Platform lagere inkomens Venray wil Lei ook graag contact mee krijgen.  
 

5. Status pilot “Versterken van de wijk / het dorp” 
 
Oranjebuurt 
Anita is bij het gesprek in de Oranjebuurt geweest. Interessant gesprek was dit maar volgens Anita 
wel erg eenzijdig. Er werd eigenlijk alleen maar informatie opgehaald. Anita had verwacht dat er vanuit 
de gemeente ook meer info richting de buurt zou gaan m.b.t. cijfers, wat is er, wat weten we. 
Is de ambtenaar de juiste persoon om bij de wijken en dorpen de informatie op te halen? Kan de 
ambtenaar überhaupt iets betekenen in de behoeften van de wijk of het dorp? 
Voor de meeste mensen in de wijken/dorpen is het moeilijk om aan te geven waar men behoefte aan 
heeft. 
Onze rol moet helder zijn. We moeten ons laten zien, wat wordt er opgehaald, hoe ervaren de 
bewoners de gesprekken met de gemeente en wat zou er moeten gebeuren om te kunnen voldoen 
aan de behoeften van de burgers. De burgers zijn aan zet om veranderingen aan te brengen al dan 
niet met hulp van de overheid. 
 
Na de zomer worden er nog 2 ontmoetingen georganiseerd. 
 
Dorpsraadoverleg 
Maandagavond is Lei bij het dorpsraadoverleg geweest. De Wensbus is een hot item. Zorgen zijn er 
over financiering en daarmee de voortzetting. Lei heeft aangegeven te kunnen ondersteunen in de 
gesprekken met de gemeente of met de provincie. In eerste instantie wordt een overleg met de 
wethouder georganiseerd. Er liggen verschillende initiatieven bij de dorpen. Zij zouden dit moeten 
bundelen, samenwerken. 
De wensbus is een vrijwilligersproject. Dorpsoverschrijding is voor de vrijwilligers wellicht een 
discussie. 
Lei wil ook graag een keer een wijkraadoverleg bijwonen om te kijken wat daar speelt. 
 

6. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Op dit moment niets te communiceren. 
 

7. Rondvraag 
Anita:    -     Inloopcafé buitengebied. Anita vraagt zich af of wij zelf steeds moeten kijken waar we aan  

moeten sluiten. Kunnen wij niet geattendeerd worden door de gemeente? Lei is bij het 
inloopcafé aanwezig geweest in het kader van het onderwerp gezondheid. 

 
- Zorgen om drugsgebruik van jongeren. Jongeren maken zich zorgen om hun eigen 

leeftijdsgenoten. 3mmc/poes/miauw wordt gesnoven. Wordt openlijker gebruikt. Kunnen 
wij hier iets mee als raad? 
Informeren bij de Gezondste regio welke projecten zij hebben en of dit eventueel aansluit 
bij het probleem wat ontstaan is. 

 
Frans: Wanneer horen we iets over de evaluatie? September moet deze klaar zijn. Half september 
moet het concept klaar zijn. 
 
 

8. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.00 uur. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 1-9-2022  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Gemeentehuis Venray 
 
Data overige vergaderingen 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 7/7: 1-9 is de kwartiermaker uitgenodigd om uit te 
leggen welke initiatieven er allemaal liggen. 

 

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

Lei 2-5-2022   

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

Lei 7-7-2022 7/7: Lei heeft contact met haar gehad. Wil op dit 
moment zich eerst op zichzelf richten. 
Belangstelling is er, voor nu wil ze in de Schil 
plaatsnemen. 

 

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

Henriëtte 
 
Mariska 

7-7-2022  
 
15/9: Maya Kateman sluit aan bij de vergadering 
van 3-11. 
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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  

 


