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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Piet Wolters, Jo van Horen, Jo Haenen, Jan Broeke, Ans Vincken secretaris,
Riny Mulders penningmeester, John Nissen, Jules Houben ondersteunend ambtenaar.
Gast: Björn Maessen, mantelzorgconsulent.
Afwezig m.k.: Ria Wingen.

1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Notulen d.d. 12-04-2017 en actie/besluitenlijst.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actie/besluitenlijst:
Om zaken makkelijker op te zoeken in de actie/besluitenlijst worden de notulen voortaan ook
genummerd.
- Punt 8; schuift op naar 28-06-17.
- punt 17; blijft staan.
- punt 31; wordt 28-06-17 Claudia Hanssen, Christel Nieuborg en een generalist zullen dan
aanschuiven.
- Punt 34, 35 kunnen weg.
- Punt 36; Er is een toelichting door de wethouder Jan den Teuling, deze wordt als bijlage bij dit
verslag gevoegd.
De vraag deed zich op hoe de status van de voortgangsontwikkeling is, is het geïnventariseerd?
Via de dorpsgesprekken is er voldoende draagvlak gecreëerd, een en ander is terug te vinden in de
nota Ontwikkeling Maatschappelijk Roerdalen, zie website gemeente.
3. Getekende klachtenregeling.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 28-06-17.
4. Beschermd wonen.
Per 2015 is het beschermd wonen overgekomen naar de gemeenten. Venlo, als centrumgemeente,
heeft de uitvoering hiervan, maar de eigen gemeente is verantwoordelijk. Nu wil de gemeente het
beschermd wonen laten aansluiten bij regio Midden-Limburg. Per 01-01-2020 zullen de gelden niet
meer naar de centrumgemeente Venlo gaan maar rechtstreeks naar de gemeente. Het gaat
weliswaar om een kleine groep cliënten, maar wel met een financieel risico. Nu is de opvang
voornamelijk in Weert en Roermond, het zijn ongeveer 350 burgers. Er komt een startnotitie met een
voorstel hoe de gemeente dit wil gaan inrichten. Er moet woonruimte en inkomen zijn. Er zal een
wooncomponent, een Zorgcomponent en een Participatiecomponent in komen, Roerdalen wil de
mensen ook wat bieden, momenteel is hier nog geen beschermd wonen. De startnotitie komt ook
naar de Wmo-raad ter advisering. Er zijn hierin ook raakvlakken met de Jeugdwet. In de

gemeentelijke begroting is 95% van de tekorten terug te voeren tot de jeugdwet. Er is veel GGZ
problematiek binnen Roerdalen en de financiering die de gemeente krijgt is niet goed afgestemd.
Aandachtpunt voor de Wmo-raad, let op de woonvisie van de gemeente.
5. Björn Maessen, mantelzorgconsulent.
Björn stelt zich voor, hij is coördinator informele zorg, levert mantelzorg ondersteuning en
vrijwilligerszorg. Daarbij is samenwerking in de 0-delijn, o.a. Stichting MEE, Groene Kruis,
Maatschappelijk Werk, heel belangrijk. Zijn taak is breder dan mantelzorg. Björn heeft de Rapportage
2016 voor ons meegebracht waarin de werkwijze van Proteion Welzijn in de Roerdalen wordt
toegelicht. Proteion is ook de werkgever, Björn heeft 15 uur voor het werk in Roerdalen, hij moet dus
steeds keuzes maken, bijeenkomsten bezoeken of individueel met mensen aan de slag. Volgens
Björn wordt het meer een kenniscentrum waar mensen informatie kunnen krijgen. Dit volgens het
model van MEZZO, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. In dit model
staan 4 V’s: Vinden – Versterken – verbinden – Verlichten, vinden van mantelzorgers, versterken van
hun positie, het verbinden van de zorgvragers en het verlichten van de mantelzorgers. Door dit
model te hanteren is het breder om zorg die niet door professionals wordt geleverd te regelen.
Per 01-01-2016 zijn er bij het steunpunt 870 mantelzorgers geregistreerd. Daarnaast zijn er
waarschijnlijk veel meer mantelzorgers die niet geregistreerd zijn. In 2016 waren er 145 individuele
hulpvragers, dit aantal neemt toe, mogelijk door de bekendheid dat men een mantelzorgcompliment
kan aanvragen. Het mantelzorgcompliment is momenteel 175 euro, dit bedrag wordt bepaald door
het aantal aanvragen en het budget dat er voor is. In 2016 hebben 331 mantelzorgers een
compliment aangevraagd, plus 3 jongeren die een bioscoopbon kregen. MEZZO heeft een onderzoek
gedaan waarin naar voren kwam dat een geldbedrag de voorkeur heeft. In samenwerking met de
gemeente Roerdalen wordt gekeken of er ook een andere invulling aan het mantelzorgcompliment
kan worden gegeven. De dag van de mantelzorg is 10-10-2017, de mensen die voorgedragen zijn
krijgen een voucher om bij de gemeentelijke ondernemer iets te kopen.
Piet W. kan als columnist van het Montfort’s Blaadje hier nog wat bekendheid aan geven.
Over de vrijwilligerszorg, momenteel kunnen 30 personen ingezet worden. Toos Mulders en Petra de
Roeper zorgen voor vraag en aanbod. Het loopt goed, via de mond op mond zijn er meer vragen
opgepakt. Vrijwilligers die bij dementerenden komen krijgen een aparte cursus. Er zijn
bijeenkomsten voor de vrijwilligers met Menswel, het informatieve platform, hier worden de
verbindingen gemaakt.
Er was een vraag voor Björn; Verschillende Profinstellingen bestoken de burgers met vragen en
aanbiedingen voor hulp, kan dat niet anders? Er moet voorkomen worden dat iedere instelling voor
eigen toko bezig is. De samenwerking is door de gemeente gestimuleerd om verschillende
instellingen niet apart te laten werken. Dus vinden wij dat gemeente daar iets aan moet doen om de
burger meer rust te geven, doublures moeten voorkomen worden. We zullen een advies opstellen
voor B&W, Piet W. en Jo H. maken een voorzet.
Björn verlaat hierna de vergadering, met dank voor zijn toelichting.
6. Ingekomen en uitgaande post/mails.
- Jaarverslag 2016 EIK punt en OCO. Wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Wat er nog ter tafel komt/rondvraag.
- Jules; De inkoopprocedures komen nog aan.
- De themabijeenkomst vanavond wordt bezocht door Jan.
- Het maken van een jaaragenda: Als de gemeente ons schriftelijk een jaaroverzicht zou laten
toekomen dan kunnen we onze agenda hierop laten aansluiten. We zullen de wethouder via Jules
vragen om ons de volgende kernpunten schriftelijk aan te leveren:

* de belangrijkste aspecten die geweest zijn ter evaluatie.
* De belangrijkste punten voor de toekomst.
Deze dienen dan ook als voorbereiding van onze evaluatie met de Wethouder op 28 juni.
Ook zullen we de wethouder een vraag stellen over de continuering van onze contactambtenaar.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur
Notulist, Ans Vincken

