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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  1-12-2022 
Tijd:  19.30 –  21.30 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Toos Wintels, Kitty Janssen, Henriëtte Arts, Frans van Schendel, Peter 

ter Huurne, Hans Vollenberg en Mariska Loozen.  
Afwezig: Ton van Gestel, Liesbeth van Aarssen, André Duijghuisen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom.  
 
 

2. Notulen 3-11-2022 
De notulen worden na een aanpassing in de tekst van Versterken van de omgeving, akkoord 
bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A221103.097 / A221103.098 / A221103.099 / A221103.100 
 
 

4. Status werkgroepen 
 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
 
Een tegen eenzaamheid 
Pastoor heeft zich aangemeld als aandachtsambassadeur. 
 
Jasmine Gulmes is gestart met implementatie een tegen eenzaamheid ambassadeurs. 7 personen 
gaan starten. 

 
2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Geen aanvullingen. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte, Hans) 
Henriëtte: VVE is afgerond. Vorige week meeting gehad met Nadine Hamers van jeugdbeleid, VVE en 
RMC. In het voorjaar wordt ASD betrokken bij het beleid. 
RMC betreft 16 / 17 jaar t/m 18-23 jaar in totaal 1093 leerlingen in de gemeente Venray. Gemeente 
Venray telt 205 VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) zonder startkwalificatie. Extra mankracht 
wordt hierop gezet. Men is pas dit voorjaar begonnen. In het huidige halfjaarverslag is dit nog niet aan 
de orde geweest. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen aanvullingen. 
 
5. Algemeen 
 
Vrijwilligersbeleid 
Geen aanvullingen. 
 

5. Status pilot “Versterken van de wijk / het dorp” 
Henriëtte en Peter zijn in Heide geweest, Ton en Peter zijn aanwezig bij bijeenkomst 
zorgproffessionals in Venray. Het was een interessante meeting waarbij 16 personen aanwezig waren, 
waaronder Wvggz-psw, gehandicaptenzorg, synthese en zorggroep. Er werd o.a. gesproken over 
mensen die uit beschermd wonen in de wijk geplaatst werden, waarbij een “zachte landing” verzorgen 
in de wijk het doel is. Waar liep men tegenaan. 
Typerend zijn de mensen die in 3 “mandjes” vallen, bijvoorbeeld ouderenzorg-ggz-gehandicapten. Wie 
ontfermt zich over hen. Hierbij is overleg met betrokken partijen noodzakelijk. 
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De indicatiezorg pilot is een geslaagde pilot. Doordat de gemeente verplicht is aan te besteden, kan 
het op deze manier niet geregeld worden. Er wordt niet gewerkt vanuit de behoefte van de cliënt en 
niet vanuit de organisaties. 
Peter maakt een casus vanuit de cliënt in beeld. Actie Peter 
 
 

6. Terugkoppeling evaluatie functioneren Adviesraad 
Commissie leven: vragen beantwoord op evaluatie. Ging vooral over hoe de leden zijn samengesteld. 
Jeugd en niet-westers is niet vertegenwoordigd. Waaruit bestaat de Schil? 
Oppositie wilde dat wij de gemeenteraad (politiek) adviseren en niet alleen aan het College.  
  

7. Opleiding en training 2023 
Willen wij weer een opleiding of training doen. Even over nadenken. Actie Allen 
 

8. Verslag focusgroep Inclusie 
Dit betreft een overkoepelende groep. Het is een beetje onduidelijk hoe nu verder met het onderwerp 
inclusie. De actiepunten zullen nu moeten worden uitgevoerd. De focusgroep functioneert als 
stuurgroep om de uitvoerende groeperingen aan te sturen. De bedoeling is in ieder geval om een 
strtbijeenkomst/startmanifestatie te gaan organiseren in het voorjaar. Een paar keer per jaar komt de 
focusgroep bij elkaar. Lei neemt zitting in de focusgroep. 
 
Verslag regietafel wonen en zorg 
Hoe ga je het wonen in de wijken inrichten. Lei geeft aan,dat hij van mening is, dat de groep die zich 
hierover buigt behalve zorgaanbieders en Wonen Limburg, ook uitgebreid moet worden met 
maatschappelijke ontwikkelaars. 
 

9. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Peel & Maas: wordt vervolgd. 
 
Nieuwsbrief Schil: De layout van de nieuwsbrief wordt goed ontvangen. Anita geeft echter aan dat de 
inhoud qua tekst en taal niet past bij de schilleden, waar deze voor bedoeld is. Niet iedereen deelt 
deze mening. Voor nu wordt deze nieuwsbrief gestuurd naar de schilleden en enkele partners van de 
ASD. De diverse werkgroepen leveren de teksten aan. Voor de volgende nieuwsbrief letten op de 
tekst en inhoud, passend bij de schil. 
 
 

10. Ingekomen stukken 
Ter info. 
Uitgebrachte adviezen toevoegen aan de lijst. 
 

11. Rondvraag 
Anita: geïnformeerd bij wijk- en dorpshuizen om de vergaderingen op locatie te houden volgend jaar. 
9-1 Brukske. 
 
Toos: De man van Toos, Antoine, is een initiatief gestart, het Inspiratielab. Veerkracht en talent 
ontwikkelen van jongeren is het doel en wordt gerund door vrijwilligers. Het Inspiratielab is gericht op 
eenzame jongeren en/of jongeren met psychische problemen tussen  de 12 en 25 jaar.  
“Ont-moeten”  
Antoine wil graag een presentatie geven hierover bij de Adviesraad. 2-2-2023 Actie Toos 
 
Hans: Wil zich graag aansluiten bij werkgroepen. Jeugd spreekt hem aan. 
 
Frans: NLW. Lei en Frans hebben gesprek gehad met de directeur van NLW. De directeur heeft zijn 
zorgen geuit en heeft de gemeente een bericht gestuurd waarin hij aangeeft dat er zijns inziens 
onvoldoende mensen naar NLW worden gestuurd om een goede exploitatie te waarborgen. Ook met 
de wethouder is gesproken. Vooralsnog is er geen aanleiding voor de adviesraad hier een advies over 
te geven. 
De gemeente, maar ook wij, hebben in ieder geval aangegeven dat de NLW een waardevolle 
voorziening is die behouden moet blijven. 
 

12. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.30 uur. 
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Volgende vergadering 
Datum: maandag 9-1-2023  
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Locatie: Wijkcentrum MFC Brukske (Kiosk 5 Venray) 
 
Vergaderdata: 
Donderdag        2-2-2023 Gemeentehuis Venray 
Donderdag        9-3-2023 De Schòl Heide 
Maandag           3-4-2023 Gemeentehuis Venray 
Maandag           8-5-2023 De Baank Leunen 
Donderdag        8-6-2023 Gemeentehuis Venray 
Donderdag        6-7-2023 
Donderdag        7-9-2023 
Donderdag        5-10-2023 
Donderdag        2-11-2023 
Donderdag        7-12-2023 
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  Bijlage 1: Actielijst 
 

Nummer Actie Wie Wanneer Opmerking Afgehandeld 

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

Lei 2-5-2022 1/12: hoofd communicatie uitnodigen i.p.v. 
communicatie deskundige 

 

A220929.086 Te communiceren: Verslag van de 
presentatie van de Gezondste Regio 
waarbij Caroline een stukje kan 
schrijven. 

Peter 1-12-2022 1/12: eerst gesprek met Gemeente alvorens naar 
Peel & Maas te communiceren. 

 

A221103.101 Nieuwsbrief: Per werkgroep 1 stuk 
aanleveren aan Mariska 

werkgroepen 10-11-2022 Participatie-agenda toevoegen 
Partners toevoegen 
Gemeente leden toevoegen 
Peter: Geeft lijst door van ketenpartners 
 

 

A221201.102 Anotine van Inspiratielab uitnodigen 
voor een presentatie op 2-2-2023 

Toos 2-2-2022   
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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  
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Nummer Besluit Datum Evt opmerking 

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. 

  

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 formeel benoemd tot lid van de adviesraad.  6-1-2022  
B220203.023 Per 3 februari 2022 is Anita Ebbing formeel 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  

B221103.025 Per 3 november 2022 is Hans Vollenberg formeel benoemd tot lid van de 
adviesraad. 

3-11-2022  

 


