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1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Notulen d.d. 11-01-2017 en actie/besluitenlijst.
Notulen; bij punt 6 Samenwerking KBO Roerdalen en de ouderenvereniging Herkenbosch, Jan geeft
aan dat de gemeente pleit voor samenwerking.
Bij punt 7 is de vraag aan Jules, klopt het dat de Sociale Wijkteams in 2017 starten. Dat is correct, in
2017 start in Herkenbosch/Posterholt en in 2018 start Montfort/ St. Odiliënberg.
Verder geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst;
Punt 8 getekende klachtenregeling: Jules heeft met de wethouders gesproken hierover. Hij zal een
voorstel maken dat bij de directie MER wordt voorgelegd.
Punt 17: Blijft.
Punt 31: Spoedverwijzing Wmo-loket, Jules zal een generalist uitnodigen voor komende Wmovergadering.
Punt 32: kan weg.
Punt 33: kan weg.
3. Achterstallig onderhoud, het antwoord van de gemeente op het manifest van Zij Actief Limburg.
De Wmo-raad kan zich vinden in de antwoorden.
4. Raadsinformatie brief met bijlagen.
De raadsinformatie brieven met bijlagen, mail 03-03-2017 en 02-04-2017 zijn gericht aan de
gemeenteraad, via Riny of Jules komen ze naar ons. Het is goed om deze informatie te volgen, het is
niet direct nieuws wat erin staat. Jules laat weten dat er een startnotitie komt met een visie tot 2022,
deze wordt ingericht via de gemeente Venlo. De procedure is dat er tegen die tijd een
adviesaanvraag naar ons toekomt.
5. Vragenlijsten t.b.v. het verplichte Cliëntervaringsonderzoek.
De op en aanmerkingen zijn inmiddels naar Jules, in de toekomst deze opmerkingen met cc naar de
anderen sturen zodat iedereen op de hoogte is. Er is een opmerking dat het invullen te lang duurt,
blijven de mensen dan wel gemotiveerd om verder te gaan. Suggestie zou zijn dat onderzoek in 2
delen zou worden gehouden, met enkele maanden ertussen. Dan krijg je ook een totaal beeld. De
vraag van Jules of het wel leesbaar is voor de burger, is bevestigend. Ook wordt in het begeleidend
schrijven aangeboden om cliëntondersteuning in te zetten. Hier wordt vooralsnog weinig gebruik van
gemaakt omdat de eigen omgeving helpt. Verder is Jules bezig met de ontwikkeling van een

informatiemapje voor de cliënt zodat er later teruggekeken kan worden vooral omdat de
problematiek toch ingewikkeld is.
6. Ingekomen en uitgaande post/mails.
- Piet W stuurt ons regelmatig Mantelzorg Actueel door, hierin wordt duidelijk dat je niet verplicht
bent om mantelzorger te worden. Het gevaar zit erin dat als je onmogelijk de taak als mantelzorger
op je kunt nemen, de Wmo- consulent en soms de hulpvrager dat wel verwachten, dat kan
vervolgens een negatieve kwalificatie oproepen. De consulenten moeten daar op bedacht zijn. Dit is
wederom een aanbeveling van Jules om meer tijd uit te trekken voor het Keukentafelgesprek.
Naar aanleiding van dit onderwerp zijn Piet M. en Ria naar een bijeenkomst in Horst geweest over de
respijtzorg. Daar werd duidelijk dat Roerdalen best goed aan de weg timmert.
Jules is met Björn Maessen bezig om studenten te laten komen om respijtzorg te leveren. Voordeel is
dat er stageplaatsen gecreëerd worden voor de studenten.
- Nieuwsbrief Wmo en jeugd nr 10: Naar aanleiding hiervan spreken we hier na over de
vervolgbijeenkomst “Zorgen voor de Jeugd” in het Boshotel op 7 maart. De uitwisseling tussen de
professionals zou beter kunnen, verschuilen achter het privacy beleid zou niet altijd nodig zijn. Vraag
gewoon aan de burger of het gedeeld mag worden, meestal is dat prima.
- Benoemingsbrief John Nissen, het koppelen van de benoeming tot aan de zittingsperiode van de
gemeenteraad roept de vraag op bij de voorzitter hoe daar volgend jaar mee omgegaan wordt voor
de hele Wmo-raad.
7. Wat er nog ter tafel komt/rondvraag
- Op verzoek van Jules voor de volgende keer agenderen, Beschermd wonen.
- Op 11 mei is er een symposium over kanker en arbeid, iedereen meldt zich zelf aan met cc naar de
secretaris.
- Op 11 mei vindt een bijeenkomst plaats om de tussenbalans op te maken van het subsidiestelsel
(sturingskader subsidies 2015-2018). Dat doen we met de deelnemers aan de Pilot Subsidies en de
werkgroepen Muziekeducatie en Gezonde Leefstijl en de locatiedirecties van de basisscholen in onze
dorpen, informatie volgt.
- Op 23 mei is er een “Consultatieschil bijeenkomst” in de Aaj Bieb te Melick van 17.00 tot 19.00 uur.
Hierbij zijn we ook uitgenodigd, met de aanbeveling van Jules om deze bijeenkomst te bezoeken.
- Jo H. pleit voor een jaaragenda.
- Riny merkt op dat er nog een uitnodiging zou komen om de 3D transities te bespreken.
- Piet W. heeft de website bijgewerkt.
- Ria is afwezig tot en met juli, graag even haar mailtjes vasthouden.
- Ria heeft een gesprek gehad met Michel Janssen, hij is bezig met een kwalitatief onderzoek over
gezin-jeugdigen-artsen-scholen, dit doet hij in samenwerking met de Radboudkliniek in Nijmegen. Dit
onderzoek zou inzicht moeten geven aan problematieke en hoe en waarom de tekorten zijn. In het
kader hiervan merkt Jules op dat het verdeelmodel niet werkt. Het is een groot project, te zijner tijd
zal Michel het komen presenteren.
- Via mail heeft Jo v. H. gevraagd om in de volgende vergadering een bijpraat te houden over de
stand van zaken van de BMV2 ’s.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.15 uur
Notulist, Ans Vincken

