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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Ria Wingen, Piet Wolters, Mariëlle Thiesen, Jo Haenen, Jo van Horen, Jan
Broeke, Ans Vincken secretaris. Bij agendapunt 2 Rob Walraven, gemeenteambtenaar.
Afwezig m.k.: Riny Mulders penningmeester, Jules Houben.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Rob Walraven m.b.t. mobiliteit, o.a. busroute door Melick enz.
Rob is verkeersdeskundige bij de gemeente Echt-Susteren en geeft advies aan Roerdalen.
Rob houdt zich vooral bezig met openbaar vervoer, vragen over het doelgroepenvervoer zullen we bij
Carla Beulen moet neerleggen.
De provincie doet de aanbesteding voor het vervoer en Arriva heeft het aangenomen. De gemeente
zelf speelt hierin geen rol, maar is wel betrokken. De aanbesteding in Limburg is vraagafhankelijk
vervoer. Dat verklaart ook dat Melick weggevallen is, eerder onderzoek liet zien dat er te weinig
klanten zijn. Uiteindelijk is de hele aanbesteding een bezuinigingsronde ten gunste van de stad en
ten nadele van het landelijk gebied. Wij, als Wmo-raad kunnen zonodig aan het college vragen om na
te gaan waar het in Melick aan ligt, aan de instappers of aan de infrastructuur. Zelf kunnen we ook
een behoeftepeiling doen in Melick. Rob stelt als mogelijke oplossing de wensbus. De wensbus wordt
gerund door vrijwilligers, met subsidie, het kan dan kostenneutraal zijn. De Provincie heeft alle
gemeenten een brief gestuurd i.v.m. de wensbus, deze brief heeft Rob ons meegebracht. Voor
landelijke kernen kan het een oplossing zijn, in het zuiden werkt het al zeer succesvol. De Wmo-raad
vraagt zich af, hoe komen ze aan de vrijwilligers. Ook krijgen we een brief van Arriva aan de
gemeenten waarin staat dat de regeling, die voorziet in OV vervoer per 11 december a.s. stopt.
Arriva doet hierin een voorstel om te komen tot een overgangsregeling zodat de betreffende
reizigersgroep niet hoeft te wachten tot er een definitieve regeling is vastgesteld.
Verder gaat Rob in op de vragen die de Wmo-raad met name door Jan zijn gesteld:
* De beweegreden bij het vaststellen van deze lijndiensten is vraagafhankelijk
* Er is een onderzoek geweest naar het aantal instappers, deze gegevens zijn gebruikt.
* Met het aantal potentiële gebruikers, waaronder ook ouderen is geen rekening gehouden.
* Betere bereikbaarheid is er nu gewoon niet.
* Op dit moment kunnen bewoners van Melick gebruik maken van aangeboden OV- lijntaxi’s.
* Gelet op de leefbaarheid, wat is de invloed, inspraak, lobbyzwaarte van de gemeente om resultaat
te boeken, dit is geen tot minimaal.
* Mogelijkheden om tot actie over te gaan zijn: Via een vereniging van kleine kernen de
vervoersbehoefte nagaan, zo mogelijk B&W vragen om een lijn door Melick te laten rijden.
Hierna verlaat Rob de vergadering.
Als Wmo-raad willen we wel een advies richting college afgeven. Allereerst zal Jan in het Melicker
blaadje “De Heraut” een oproep doen om burgers bij elkaar te roepen en te polsen hoe dit leeft.

Aanmelden kan dan via de mail, een en ander moet nog goed georganiseerd worden teneinde
gefundeerd te kunnen reageren naar de gemeente. Ook zal Jan dit onderwerp bespreken op de
ledenvergadering van de KBO. ( Katholieke Bond voor Ouderen)
3. Notulen d.d. 16-11-2016 en actie/besluitenlijst.
Bij punt 6 , aanpassen van de voorlaatste zin: Jan gaat vragen opstellen om de voormalige situatie
van meerder bushaltes in Melick te herstellen. Laatste zin: Hij zal de brief enz…. verwijderen.
Actie/besluitenlijst:geen opmerkingen.
4. Intern vooroverleg m.b.t. lokale Uitvoeringsagenda 2017.
Hoe gaan we de vergadering van 14 december in, hoe te komen tot een lokale uitvoeringsagenda,
een soort uitvoeringsplan 2017.
Wat willen we van elkaar weten? Waar werken de hoofden MOV aan?
Wij zijn een klankbordgroep, we hebben informatie nodig om samen te komen tot de lokale
uitvoeringsagenda. We krijgen op dit moment te weinig informatie om samen te werken.
We stellen ons voor de komende Wmo- vergadering met het MOV- team de volgende doelen:
Kennismaken.
Hoe willen we samenwerken.
Als klankbordgroep zijn we er voor jullie.
Welke zaken zijn urgent, mogen we daar kennis van nemen.
Wat komt er op de uitvoeringsagenda.
Hoe gaan we communiceren.
Richting B&W willen we afspraken maken om op onze adviezen een schriftelijk antwoord
te krijgen en met een termijn erbij, zodat brieven niet onbeantwoord blijven.
Als Wmo-raad willen we tijdig geïnformeerd worden over belangrijke zaken.
Belangrijk is dat we van elkaar weten hoe we kunnen samenwerken.
5. Wat er nog ter tafel komt/rondvraag
- Het vergaderschema 2017 van de Wmo-raad wordt akkoord bevonden en kan op het web.
- Voorzitter praat ons bij over het overleg met de Wmo-raden MER om te komen tot een
gezamenlijke klachtenregeling. Jan van Neer gaat het voorleggen in hun DB, ook Jessy van Houtum
van de Wmo-raad Maasgouw is benaderd.
- De begroting Wmo-raad 2017 is goedgekeurd. Kopieën van de brief worden rondgedeeld.
- Jules, Jo H. en Mariëlle zijn bij elkaar geweest om het PGB probleem te evalueren, nu blijkt dat er
geen evaluatie meer nodig is in MER- verband. Wel is toegegeven dat het zo niet goed geregeld is,
het uitgekeerde bedrag wordt gezien als loon en is derhalve bruto. Per 01-04-2017 zal de gemeente
het aanpassen. Dit willen wij nog graag op schrift zien.
Daarnaast is er ook een ongewenste differentiatie in de subsidies van de organisaties, i.v.m. meer
overhead. Jo H. en Mariëlle gaan hier nog een concept advies over schrijven. De onbeantwoorde
brief van B&W dd. 24-06-2015 met kenmerk: 2015/06/01/MOV klopt dan ook niet meer.
- Piet W. zal ons informatie toesturen over het aantal klassen in Roerdalen (56), Elke klas krijgt een
half uur muziek per week, een bedrag van 50.000 euro is hiermee gemoeid. Het gaat nu niet meer via
vouchers maar het heet nu muziekeducatie. Zo heten de sportvouchers educatie voor bewegen en
gezonde leefstijl en daar wordt een uur per week per klas aan gesubsidieerd.
- De voordracht voor de vacature Wmo-raadslid is bij de ambtenaar in behandeling.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.10 uur
Notulist, Ans Vincken

