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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Piet Wolters, Jo Haenen, Jo van Horen, Jan Broeke, Ans Vincken secretaris,
Riny Mulders penningmeester, John Nissen, Jules Houben ondersteunend ambtenaar.
Bij agendapunt 2 Sjoerd Geraets, teamleider openbare werken.
Afwezig m.k.: Ria Wingen.
1. Opening.
Om 13.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan ons nieuwe Wmoraadslid John Nissen en Sjoerd Geraets Teamleider openbare werken.
Jan Broeke deelt mee dat hij gaat verhuizen naar Brabant en op termijn de Wmo-raad zal verlaten.
2. Kennismaking met ons nieuwe Wmo-raadslid John Nissen.
John Nissen stelt zich voor: hij komt uit het onderwijs, de basisschool in Montfort, nu met pensioen.
Zat in het bestuur van de RABO bank en is voorzitter/secretaris van de Zonnebloem Montfort. John
zal zich in de Wmo-raad met name inzetten om vereenzaming van mensen tegen te gaan.
3. Inrichting openbare ruimte, Sjoerd Geraets zal ons hierover informeren.
Sjoerd Geraets is teamleider openbare werken, het team bestaat uit 12 mensen. Ze houden zich
bezig met het verkeer, kabels, leidingen, riool, onderhoud aan bovenstaande werken, reconstructies
enz. Ze begeleiden aannemers en hebben overleg met de politiek. De kracht zit in het verbinden, bv
niet de straat openen voor een klus maar kijken wat nog meer gedaan moet worden en dat samen
voegen. Ze gebruiken hiervoor verschillende kaders:
- Verkeer en vervoersplan; over de inrichting van de wegen en de verkeerssnelheid. Een positieve
aanvulling hierop is de uitvoeringskalender. Ook wordt er gekeken naar de verkeersdrempels en de
snelheid binnen en buiten de bebouwde kom. Hierin bepaalt de gemeenteraad.
Over de bushaltes; De provincie bepaalt hoe de bussen lopen, in Melick is besloten om geen bussen
door de kern te laten rijden, eerder onderzoek gaf aan dat er te weinig mensen gebruik van maakten.
Helaas is het nu niet aangepast, ondanks de verzoeken om de bus weer door Melick te laten lopen.
Over de goede toegankelijkheid van de trottoirs, ze horen goed begaanbaar te zijn, maar niet elke
scheve tegel of overhangend groen wordt onmiddellijk aangepakt. Daar waar zaken echt storend zijn,
bv een lantaarnpaal midden op het trottoir, kan de burger een melding van maken en wordt het zo
mogelijk opgelost. Oude situaties worden gefaseerd opgepakt. De levensduur bepaalt wanneer iets
vervangen wordt. Waar nodig is wordt iets vaker actie ondernomen.
- Groenplan; bomennota, hoe gaan we om met ons groen. Alle bomen in de gemeente zijn in kaart
gebracht. Door kapvergunningen en eventuele herplantplicht wordt dit bijgehouden. Het maaien van
bermen en gemeentelijke gazons moet goed voor de natuur zijn maar ook kostenbesparend.
- Rioleringsplan; hier horen ook bij de problemen met wateroverlast. Door steeds meer verhard
oppervlak in oa voortuinen kan het water niet direct de grond in. Het is beter dat niet al het
regenwater naar de zuiveringsinstallatie gaat. Er komt een stimuleringsregeling om het regenwater
zoveel mogelijk naar (niet verharde) tuinen te sluizen door middel van afkoppelen van de
regenpijpen. Het rioolstelsel is niet berekend op de hevige regenbuien waar we steeds meer mee te

maken krijgen. Er zijn wel overstort plekken waar overtollig water tijdelijk in opgeslagen wordt en
later weer terug gepompt wordt naar het riool. Het waterschap is verantwoordelijk voor het
oppervlaktewater en de beken en rivieren.
Het dagelijkse onderhoud doet de buitendienst, per 2 kernen is er een team.
Er zijn groene doelstellingen wat betreft Alternatieve energie, de mogelijkheden voor duurzame
energie zijn ze aan het verkennen.
Als we iets onder de aandacht willen brengen zonder dat het direct een klacht is, is de snelste weg,
bellen naar het meldpunt, en een suggestie geven om iets te bekijken of aan te pakken.
Het voorstel van ons om bv de gemeentelijke pagina van 1Roerdalen te gebruiken om mensen te
attenderen dat bv heggen niet over de gemeentelijke stoep mogen overhangen wordt bekeken.
Hierna verlaat Sjoerd de vergadering.
4. Notulen d.d. 11-01-2017 en actie/besluitenlijst.
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

Actie/besluitenlijst:
Punt 8: Getekende klachtenregeling, omdat er nog steeds geen reacties zijn gekomen van de
andere voorzitters gaat Jules dit met de wethouder bespreken. Komt in april terug.
Punt 17; blijft staan.
Punt 25; kan weg.
Punt 28; afgehandeld.
Punt 29; afgehandeld.
Punt 31; blijft staan.
5. Manifest Wmo 2015, vragen beantwoorden naar aanleiding van…
Jules zal ons de antwoorden op de vragen nog toesturen.
6. Ingekomen en uitgaande post/mails.
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Bij de toelichting over de KBO laat de voorzitter nog weten dat de KBO Roerdalen en de
ouderenvereniging bekijken in hoeverre er een samenwerking tot stand kan komen. Daar waar de
ouderenvereniging activiteiten organiseert zorgt de KBO voor belangenbehartiging.
7. Wat er nog ter tafel komt/rondvraag
- Jules vertelt dat er een uitbreiding van de Sociale wijkteams komt, het worden 3 wijkteams die elk 2
kernen bedienen, werkzaam vanaf eind 2017. Er komt dan overal een inloopspreekuur en er zal een
telefonisch spreekuur zijn. C.J.G. (Centrum Jeugd en Gezin) en Participatie zijn al toegevoegd aan de
wijkteams. De teams zullen kerngericht werken.
- Het besluit PGB zal ons nog toegestuurd worden. Vanaf 01-04-2017 wordt het laagste tarief het
wettelijk minimum inkomen, dus het marktconform tarief.
- De medewerkers van de Wmo zitten in Echt-Susteren maar de kennis van Roerdalen blijft. Dus de
Wmo-consulenten van Roerdalen blijven voor Roerdalen. De zware belasting van de mantelzorger
hoort bij het keukentafelgesprek.
- De werknemerstevredenheid in de zorg is gedaald, dit overstijgt de Wmo.
- De vervolgbijeenkomst voor de jeugd wordt op dinsdag 7 maart gehouden. Uitnodiging volgt nog,
de voorzitter meldt zich af voor deze avond.
- Jo van H. is naar de bijeenkomst Energie initiatief Roerdalen geweest, in het kader van verkenning
naar de mogelijkheid van oprichten van een lokaal duurzaam energie-initiatief. Hij houdt ons op de
hoogte.

- De vergadering van 15 maart wordt afgelast, er zijn dan de landelijke verkiezingen.
- De volgende Wmo-raadsvergadering is dus op 12 april, Jo van H. meldt zich af voor deze
vergadering.
- Jo H. geeft aan dat het Huis van Zorg onduidelijk bezig is.
- Jan Broeke gaat in Melick rondkijken voor een opvolger, mogelijk wat jonger en met Jeugdzorg in de
interessesfeer.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur
Notulist, Ans Vincken

