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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Ria Wingen, Piet Wolters, Jo Haenen, Jo van Horen, Ans Vincken secretaris,
Riny Mulders penningmeester.
Afwezig m.k.: Jan Broeke, Jules Houben.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom, de allerbeste wensen en
een vruchtbare samenwerking voor het nieuwe jaar.

2. Notulen d.d. 14-12-2016 en actie/besluitenlijst.
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
Ria merkt op naar aanleiding van punt Doelgroepenvervoer dat in MER verband een brief
naar Lodewijk Brüll, projectleider gemeente Venlo is gestuurd. Zij zal ons deze brief laten
toekomen.
Actie/besluitenlijst:
Punt 8: Getekende klachtenregeling, er is nog geen reactie gekomen van de andere
voorzitters, we laten dit punt nog even staan. Wel zal de secretaris navragen bij de
cliëntenraad of zij al antwoord hebben gekregen van B&W betreffende dit onderwerp.
Punt 9; inkoopbeleid, er zijn geen gegevens ontvangen, punt wordt verwijderd.
Punt 13; kan weg.
Punt 15; kan weg.
Punt 17; blijft staan.
Punt 21; blijft staan, we gaan wel op de gemeentelijke site kijken of het in te zien is.
Jan Broeke blijft zich bezig houden met deze problematiek.
Punt 23; blijft staan.
Punt 25; blijft staan.
Punt 28; blijft staan.
3. Goed familiebeleid vanaf nu verplicht in GGZ- instellingen.
Toelichting Jo van Horen, De gemeenten gaan een grotere rol spelen in de GGZ . Het dilemma over
de privacy is opgerekt, er kan nu meer dwingend worden opgetreden. De instellingen worden
afgebouwd, er wordt meer opvang gedaan door de familieleden. Elke handeling wordt geregistreerd,
dat komt bedreigend over bij de cliënten. Alles wordt in procedures vastgelegd, er is angst voor de
verantwoordelijkheid. In dit kader wil men bij verwarde personen een crisiskaart invoeren, zodat
hulpverleners weten wat te doen en zo proberen escalaties te voorkomen. Ypsilon heeft deze kaart
ontwikkeld met de bedoeling ze overal in te voeren. Zover is het nu nog niet.
4. Vacature Wmo-raadslid, stand van zaken,
Er is een reactie gekomen, de voorzitter en Jules zullen dit oppakken.

5. Ingekomen en uitgaande post/mails.
Ter informatie: De 10 tips voor mantelzorg.
6. Wat er nog ter tafel komt/rondvraag
- Riny vraagt of er ook een plan openbare ruimte is, dan zouden we dat graag inzien en bespreken.
De leefbaarheid van de kernen in het kader van vergrijzing, de veiligheid van de burger, het
particuliere groen, al deze onderwerpen zijn belangrijk. We gaan een ambtenaar uitnodigen om hier
toelichting over te komen geven over de inrichting van de openbare ruimte. Secretaris pakt dit op.
- Vernieuwing van cliënten- en burgerparticipatie Zaanstad, notitie van Movisie. Deze notitie
gaat nadrukkelijk in op het feit om burgers en cliënten meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid.
Wij als Wmo-raad Roerdalen willen ook zoveel mogelijk meedenken in het gemeentelijk beleid, we
hebben ook aangegeven, gebruik ons. Hoe werkt het Wmo-loket? We willen hier graag over
meedenken. Als de sociale wijkteams overal gestart zijn zal het misschien laagdrempeliger worden.
Als Wmo-raad willen we ook kijken hoe snel een spoedmelding gaat, wordt er meegedacht met de
burger en hoe verloopt de doorverwijzing?
- Groene kruis in Posterholt is een particulier initiatief, het doel is niet duidelijk, het wordt uitgezocht.
- Ria: In het MER overleg is besproken hoe te handelen als eigen regie verdwenen is. De tendens is
dat er weer meer naar gekeken wordt; een goede ontwikkeling.
- Ook een vraag uit de MER bijeenkomst; wat zijn de prioriteiten van elke Wmo-raad, bij ons kijken
we naar de termijnkalender, de agenda van de gemeenteraad, oog en oor voor onze omgeving en
alle zorg en voorzieningen.
- Morgen is er in Herkenbosch een voorlichting over de Wmo, presentatie door de wethouder
Eugenie Cuijpers en georganiseerd door de Ouderenvereniging/KBO Herkenbosch.
5. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur
Notulist, Ans Vincken

