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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, Jo Haenen, Jan Broeke, Ria Wingen, Ans Vincken secretaris, Riny
Mulders penningmeester, John Nissen, Jules Houben ondersteunend ambtenaar. Eugenie Cuijpers
wethouder.
Bij agendapunt 3: Krystel Nieuborg, Claudia Hansen en Dyonne Pierce van het Sociaal wijkteam.
Afwezig m.k.: Piet Wolters.

1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Notulen d.d. 10-05-2017 en actie/besluitenlijst.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actie/besluitenlijst:
3. Sociaal Wijkteam, hoe verloopt een spoedverwijzing, gang van zaken.
Claudia Hansen is Ketenregisseur bij de MER Sociaal Domein, Dionne Pierce is Generalist en Krystel
Nieuborg is Beleidsregisseur Maatschappelijke ontwikkeling. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang
van zaken bij het Wmo-loket Roerdalen. Ook al is hun standplaats Echt-Susteren, de burger merkt dat
niet omdat ze het telefoonnummer van het Wmo-loket Roerdalen bellen. Er wordt gestreefd om de
Wmo- consulenten van Roerdalen ook in Roerdalen in te zetten zodat de burger hun gezichten kent
en ze een vertrouwd gezicht in Roerdalen zijn. Dit is de couleur lokale binnen de MER. De algemene
werkwijze is hetzelfde, hoewel natuurlijk afhankelijk van de plaatselijke politiek. Als er een melding
voor een spoedcasus komt, dan is er binnen de planning altijd tijd voor. Per week is een ruimte
gereserveerd voor spoed, dat is tot nu toe voldoende om het op te vangen. Een spoedaanvraag voor
een keukentafelgesprek wordt altijd binnen 5 dagen afgehandeld, bij crisissituatie wordt op de dag
van aanvraag nog hulp ingezet. Zonodig wordt Veilig Thuis ingeschakeld, het meldpunt mishandeling.
De mensen van het wijkteam hebben allemaal training gehad in het herkennen van mishandeling.
In het kader hiervan is te vermelden dat wethouder Eugenie Cuijpers ambassadeur tegen
kindermishandeling is.
Als Wmo-raad vinden we het fijn om de aanspreekpunten en de telefonische bereikbaarheid te
krijgen, dat wordt geregeld. Ook kunnen we in de kernen terecht bij de sociale Wijkteams, In Melick
en Vlodrop draaien ze al en deze week is Posterholt gestart. De andere kernen volgen nog. Alle
burgers kunnen hier binnen lopen met hun vragen. Het begint goed te lopen. Ook wordt er gekeken
hoe de burger nog beter te bereiken is, mogelijk via de huisartsen en de verenigingen. De
samenwerking met de huisartsen verloopt steeds beter, ze moeten er ook het voordeel van inzien.
Advies van het team is, loop als Wmo-raadslid eens binnen bij het Sociale wijkteam en kijk hoe het
werkt. Openingstijden staan op de site van de gemeente.
Een opmerking dat de mail naar het SWT niet werkt wordt direct opgelost.

4. Evaluatie met de Wethouder Eugenie Cuijpers.
- In december 2016 was het duidelijk dat er binnen de Jeugdzorg een tekort van 1,6 miljoen was
ontstaan. De reden is dat er in Roerdalen meer dan bij omringende gemeenten dure jeugdzorg is. Het
verdeelmodel van het Rijk strookt niet met de regels, we krijgen minder geld dan zou moeten.
Daarbij zijn er eerder extra kortingen gekomen, 600.000 en nog eens 200.000 euro. Er is wel rekening
gehouden met eenouder gezinnen maar dat de tweeouder gezinnen ook grote problemen kennen is
niet mee genomen. Nu komt er wel een extra miljoen van het Rijk, dat is bedoeld voor het hele
sociale domein, ook de participatie, maar er blijft een groot tekort bij de Jeugdzorg. In 2015 hebben
de samenwerkende gemeenten de schade gedeeld, een verevening afgesproken. In 2016 was dit van
de baan en ook in 2017 is er geen sprake van verevening. Toch blijft de samenwerking met
Roermond van belang, er komt een Regionaal plan met specifieke acties. Er komt ook een
preventieplan om de duurdere zorg behapbaar te maken. Helaas is er momenteel geen geld voor
innovatie. De gemeente levert geen zorg maar betaalt ze wel, er is weliswaar een budgetplafond
ingesteld maar dit is niet te handhaven.
B.v. de Mutsaersstichting die diensten aanbiedt op gebied van zorg en onderwijs, die naadloos
overgaan in behandeling, een heel mooi traject. Zo werken ze o.a. mee aan het kennis en
expertisecentrum KEC op de Donderberg, waar kinderen met leerproblemen extraondersteuning
krijgen. Er worden veel kinderen uit Roerdalen geïndiceerd voor deze school, maar het prijskaartje
komt ook voor een deel bij de gemeente. Deze hoge kosten zijn niet op voorhand te plannen.
Ander voorbeeld van kosten is b.v. dat mensen verhuizen naar Roerdalen en hun mogelijke
problemen en kosten meebrengen, mensen mogen zelf kiezen waar ze willen wonen.
Het CJG, Centrum voor Jeugd en gezin, gaat afspraken maken, problemen met kinderen in een gezin
samen aanpakken.
- We vragen de wethouder om op de circulatielijst te komen om zodoende de agenda van de
gemeenteraad te kunnen volgen. Momenteel kan dit nog niet zegt Jules omdat zaken nog te hectisch
zijn. Er komt een nieuwe teamleider die het MER uitvoeringsplan gaat vormgeven, daarna komt er
meer rust. We kunnen het beste kijken naar de agenda van het college en daar op reageren. De
vergaderagenda staat elke week op de site van de gemeente.
- Venlo beheert de gelden Beschermd Wonen. De gemeente heeft een brief laten uitgaan naar Venlo
dat de gelden Beschermd Wonen naar Roerdalen moeten komen.
- Er wordt opgemerkt uit de Wmo-raad dat het inkoopbeleid veel vooruitgang heeft geboekt, er is
meer structuur in gekomen.
5. Financiële onzekerheid voor de gemeente Roerdalen, persbericht.
Dit agendapunt is bij punt 4 behandeld.
6. Ingekomen en uitgaande post/mails.
Ingekomen:
- Jaarrapportage 2016 van Proteion Welzijn t.b.v. de Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg in
Roerdalen, mail 12-05-2017.
- Verslag informele raadsbijeenkomst, mail 17-05-2017.
- Presentatie Jeugd in Roerdalen, bijeenkomst GGD, 15 mei, mail 24-05-2017.
- Bijeenkomst klankbordgroep 3D, mail 24-05-2017.
Uitgaand:
- Advies; het raadplegen van cliënten door professionele zorgverleners, mail 14-05-2017.
- Vragen aan de Wethouder ter evaluatie met de Wmo-raad, mail 30-05-2017.

- Toegankelijkheid bushalte rapport, mail 02-06-2017
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Wat er nog ter tafel komt/rondvraag.
- Er komt nog een vraag betreffend Beschermd wonen, Jo v. H. zal dit opnemen.
- Jules, Over de wensbus; er komt een oproep met de vraag of mensen mee willen denken. Als er
minimaal 8 a 9 mensen willen meewerken zou fijn zijn, mag ook meer zijn. De vraag doet zich op of
dit niet werkverdringing is, dit is het zeker niet volgens Jules.
- Vanuit het REO, Ruimte en Economische Ontwikkeling, komt de vraag of mensen willen helpen om
mee te adviseren om woningenbestendige aanpassingen te maken. Jules stuurt hier nog een bericht
over. Zie mail 29-06-2017.
- We hebben een sollicitant voor de Wmo-raad, Jules en de voorzitter gaan het oppakken.
- Afscheid Jan Broeke, Wegens verhuizing uit de gemeente neemt Jan afscheid van de Wmo-raad.
Met een bloemetje en onze hartelijke dank spreekt de voorzitter een woordje uit.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur
Notulist, Ans Vincken

