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NOTULEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE VENRAY 
 
Datum:  9-1-2023 
Tijd:  19.30 –  21.15 uur 
Aanwezig: Lei Heldens, Toos Wintels, Liesbeth van Aarssen, Henriëtte Arts, Frans van Schendel, 

Peter ter Huurne, Hans Vollenberg, André Duijghuisen, Elly Sanders (tot 20.00u) en 
Mariska Loozen.  

Afwezig: Ton van Gestel, Anita Ebbing, Kitty Janssen 
 

 
1. Opening 

Lei heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan Elly Sanders, bestuurslid Wijkcentrum ‘t 
Brukske. 
 
Wijkcentrum MFC Brukske 
Elly Sanders vertelt over het reilen en zeilen binnen het wijkcentrum. 
MFC is in 2014 opgericht en in oktober 2015 geopend. Het doel was om de inwoners van de wijk een 
plek te geven. De wijk beschikt ook over een jeugdhonk waarbij onder begeleiding van Synthese 
jongeren tot 18 naartoe kunnen. Een groot gedeelte van het wijkcentrum wordt verhuurd, gedeeltelijk 
commercieel en deels maatschappelijk. De stichting huurt het pand van de gemeente. Er zijn diverse 
clubjes waaruit vriendschappen ontstaan. Het wijkcentrum in Landweert is voornemens hetzelfde 
concept over te nemen. 
Er is een samenwerking met de overige wijkcentra in de Gemeente Venray. 
 
Mededeling André 
André deelt mede te stoppen met de adviesraad. De tijd ontbreekt, waardoor hij keuzes heeft moeten 
maken. Bij deze willen we André hartelijk bedanken voor zijn bijdrage en vinden het jammer dat hij de 
groep gaat verlaten. 
 

2. Notulen 1-12-202 
De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld. 
 

3. Doornemen actielijst (bijlage) 
De actielijst wordt doorgenomen.  
Afgevoerde actiepunten: A220929.086 / A221103.101 / A221201.102 
 

4. Status werkgroepen 
 
1. WMO                             (Liesbeth, Toos, Kitty, Frans) 
 
Toegang: De werkgroep heeft volgende week donderdag een bijeenkomst met de 
beleidsmedewerkers, samen met de Schil. Hans wil daarbij aansluiten. 
 
Mantelzorg: Aankomende vrijdag is er een bijeenkomst samen met Schilleden. 
 
6-12 gesprek gehad n.a.v. ongevraagd advies over WMO met hoofd WMO. Er werden kritische 
reacties geuit op het advies. De uitkomst was tweeledig. Enerzijds konden zaken direct met de 
consulenten kortgesloten worden, anderzijds worden zaken meegenomen de verbetering van de 
toegang. Er is officieel nog geen reactie van de Gemeente gekomen. Actie Lei 
 
2. Participatie                                                          (Toos, Ton) 
Binnenkort is er bij de Pijler een bijeenkomst, een ZOOM meeting, over de participatiewet. Wellicht 
goed voor de werkgroep om aan deel te nemen. 
Provinciaal overleg Advies- en cliëntenraden: Lei kan daar niet naartoe. Als er iemand anders kan 
gaan, zou fijn zijn. 
 
3. Jeugd, jongeren en gezin, onderwijs                      (Peter, André, Henriëtte, Hans) 
Geen aanvullingen. 
 
4. Sport, zorg en gezondheid                       (Kitty, Ton, Frans)  
Geen aanvullingen. 
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5. Algemeen 
 
Vrijwilligersbeleid 
Geen aanvullingen. 
 

5. Status pilot “Versterken van de wijk / het dorp” (voortaan als onderdeel van punt 4. 
Status werkgroepen opnemen in notulen) 

De werkgroep is in Wanssum geweest. In Wanssum rijdt een wensauto welke via een blpunt te 
reserveren is. Deze wensauto wordt bekostigd door de Provincie. Bij het betreffende belpunt kun je 
ook andere vragen stellen.  
In Brukske, de Brabander en de Oranjebuurt worden nog gesprekken gevoerd.  
Van een aantal omliggende dorpen is al een goed beeld. Aankomende maandag worden we door de 
ambtenaren bijgepraat. Sinds de bijeenkomst in Ysselsteyn hebben we vanuit de gemeente geen 
nieuwe dingen meer gehoord. Tijdens het overleg met de ambtenaren wordt het thema positieve 
gezondheid ook besproken. 
De bibliotheek blijkt ook een programma te hebben omtrent Versterken omgeving.  
Enquêtebureau Infior is een optie om in te zetten voor bevraging van inwoners, dit wel in overleg met 
de gemeente. 
 
Peter hoopt in de komende 2 maanden het beeld binnen de wijken compleet te hebben. 
 
Maandag is Lei bij het dorpsraden overleg geweest. Er wordt een Zorg en welzijn werkgroep 
opgericht. Er zullen minder dorpsradenoverleg plaatsvinden, maar meer overleg in de wijk zelf. De 
Adviesraad is gevraagd aan deze werkgroep deel te nemen. Volgende week staat de 3e sessie 
gepland. 
 

6. Opleiding en training 2023 
Geef aan wanneer je interesse ergens in hebt. 
 

7. Wat te communiceren de komende maand(en)? 
Peel & Maas: wordt vervolgd. 
 
Nieuwsbrief Schil: besluit om te beginnen met ieder kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen. 
 

8. Ingekomen stukken 
Ter info. 
 

9. Rondvraag 
Liesbeth: Met Ingrid Theeuwen in gesprek geweest om bijeenkomst te organiseren. 
Beleidsmedewerkers, adviesraad en Schil. Ruimte in gemeentehuis. 
16.00u ontvangst 
16.15u praatje 
Leuke manier interactief kennismaken 
Verdiepingsonderwerp 
Gespreksleider 
30 maart 16.00 tot 18.00 uur 
 
Hans: 22 euro entree voor zaterdag Carnaval. Het college gaat hier niet over, het geen cultuurbeleid. 
We kunnen hier als adviesraad dus niets mee. 
 

10. Sluiting 
De vergadering sluit om 21.15 uur. 
 
Volgende vergadering 
Datum: donderdag 2-2-2023       
Tijd: 19.30-21.30 uur      8-6-2023 Gemeentehuis 
Locatie: Inspiratielab (Hoenderstraat 4a-6, Venray)  6-7-2023 
        7-9-2023 
9-3-2023 De Schòl Heide     5-10-2023 
3-4-2023 Gemeentehuis     2-11-2023 
8-5-2023 De Baank Leunen    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 
Aukje Banda uitgenodigd.  

 

A230109.001 Navraag doen reactie van de gemeente 
op advies WMO. 

Lei 2-2-2023   
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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  

 


