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1. Opening.
Om 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Agendapunt met Rob Walraven komt te vervallen i.v.m. ziekte.
3. Notulen d.d. 14-09-2016 en actie/besluitenlijst.
Bij punt 7 geven Ria en Jan een toevoeging aan:
- de MERR bijeenkomst is op gemeentelijk niveau, elke gemeente wordt vertegenwoordigd.
Verder geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst: bijgevoegd.
4. Stand van zaken beleidsplan.
Dit onderwerp wordt onder embargo besproken.
5. Ingekomen/uitgaande post/mails.
- De brief met het ongevraagd advies communicatie is nog niet beantwoord. Naar aanleiding van
deze brief en onze eerdere brief om te komen tot een klachtenregeling heeft Jules met een jurist
gesproken. Hij stelt voor dat we als Wmo-raad ons voorstel bundelen met de voorstellen van de
cliëntenraad en de andere Wmo-raden, dus in MER verband, dan staan we sterker. Het is niet
gebruikelijk omdat de Wmo-raad advies geeft aan haar eigen bestuurders en niet buiten de
gemeentegrens. In dit geval zullen we toch de cliëntenraad en andere Wmo-raden in de MER
voorstellen om onze adviezen te bundelen en dan gezamenlijk terugkoppelen naar de 3 colleges van
de MER gemeenten. Dan kunnen we meer druk geven.
- Onze begroting is naar B&W, is in behandeling.
- De brief met betrekking tot de verlenging van de beleidsplannen is nu in bespreking bij B&W.
6. Wat er nog ter tafel komt/rondvraag
- Omdat de ambtenaar die ons over de ontwikkeling rondom de bushaltes zou bijpraten ziek is, gaan
we op 30 november in een extra vergadering dit agendapunt agenderen. Jules zal de ruimte 0.18
reserveren en we zullen de ambtenaar opnieuw uitnodigen om 11.00 uur. Jan gaat ondertussen een
brief opstellen voor B&W om de voormalige situatie van meerdere bushaltes in Melick te herstellen.
Hij zal de brief aanleveren aan de voorzitter.
- Piet W. Geeft toelichting over de stand van zaken accommodaties: Wat betreft de BMV2 (verder
genoemd dorpshuis deze zijn losgekoppeld van de jeugdhuizen. De jaarlijkse bijdragen van € 25.000,(exploitatie) per kern geldt voor één of meer accommodaties samen, en geldt niet voor jeugdhuizen.
Posterholt

Dorpshuis : CC De Beuk
Jeugdhuis : KA-huis
Sporthal : loopt onderzoek deze te koppelen met CC De Beuk (ook dorpshuis)
Naast de € 45.000,- jaarlijkse exploitatie, kan deze sporthal dan ook nog een deel dorpshuisexploitatie subsidie ontvangen
Montfort :
Dorpshuis : door de onzekere status (verkoop) van zaal Housmans wordt er in Montfort gedacht aan
het koppelen en uitbreiden (met berging) van de fanfarezaal en peuterzaal. (tot 250 personen)
Sporthal : voor activiteiten groter dan 250 personen (deel dorpshuis) idem als Posterholt.
Een beheerstichting voor de sporthal is bijna rond, en zal (naar verwachting) 1-1-2017 starten.
Jeugdhuis onder de kerk blijft gehandhaafd (10 verenigingen)
Sint Odiliënberg :
Hier denkt men alles te concentreren op locatie Sporthal-Roerparel
NB Per 1-1-2017 sluit de bieb in Sint Odiliënberg. Bibliorura gaat per kern een servicepunt inrichten,
waar bestelde boeken opgehaald en ingeleverd kunnen worden.
Vlodrop :
Er is een groep uit het dorp de mogelijkheden aan het onderzoeken; zij komen 24 nov bijeen.
Onderzoek afwachten.
Herkenbosch :
Onderhandelingen lopen tussen Jeugdsoos Amicale en CC de Harch
Herkenbosch heeft een sportzaal.
Melick :
Hier was men al erg ver met een burgerinitiatief hetgeen stop is komen te staan door een andere
visie van de gemeenteraad. Onderzoek afwachten.
- De gemeente Echt-Susteren heeft en nieuwe website, dit ter kennisgeving.
- In december staat de lokale uitvoeringsagenda op de planning, de bedoeling is om het samen met
het MOV te plannen. Wordt geagendeerd.
- Ria: Bijeenkomst Dag van de Mantelzorg 10-11 in Roermond was een zinnige en mooie bijeenkomst.
- Piet W. Bij de cliëntenraad is een vacature. Op de website van de gemeente staat deze vacature
omschreven, en er staat bij dat de leden voor alle vergaderingen km-vergoeding krijgen. Voor de
eenheld zou het beter zijn als regelingen overal hetzelfde zijn.
- Contract Omnibus, er komt een nieuwe organisatie maar alles blijft bij het oude. Hoe gaat het plan
dan werken? Wat is de actuele stand van zaken.
- Leefbaarheid, kwaliteit stoepen en paden, hoe komt een rolstoeler bij de bus, vegen van wegen,
verwijderen van bladeren…..al deze vragen kunnen we mogelijk ook aan Rob Walraven vragen in de
volgende bijeenkomst.
- Het PGB-groepje bestaande uit Jules, Jo H., Mariëlle en Ans komen op 23 november bij elkaar.
- De Wmo-raad gaat na afloop van de december vergadering het jaar afsluiten met een lunch bij de
Boshut, Jules komt ook en zal Eugenie Cuijpers uitnodigen.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur
Notulist, Ans Vincken

