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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, Jo Haenen, Ria Wingen, Piet Wolters, John Nissen, Elvira van
Kalker, Ans Vincken secretaris, Riny Mulders penningmeester, Krystel Nieuborg, ondersteunend
ambtenaar, Freek van Heijst stagiaire.

1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Kennismaking Elvira van Kalker, Krystel en Freek.
Elvira stelt zich voor, 54 jaar, ze is ook lid van de cliëntenraad, haar doel is de Wmo zo toegankelijk
mogelijk maken voor de burgers. Ze komt uit Melick, nu zijn alle dorpen vertegenwoordigd in de
Wmo-raad. De voorzitter verwelkomt haar met een bloemetje.
Krystel is de tijdelijke opvolger van Jules Houben, ze is beleidsadviseur Maatschappelijke
ontwikkeling en verantwoordelijk voor de gang van zaken bij het Wmo-loket. Zij zal tot het eind van
het jaar Jules vervangen. Freek loopt een half jaar stage bij de gemeente Roerdalen, hij volgt de
opleiding toegepaste gerontologie in Eindhoven, hij zal de komende vergaderingen aanwezig zijn.
3.Notulen d.d. 28-06-2017 en actie/besluitenlijst.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actie/besluitenlijst:
Punt 8; afgehandeld.
Punt 17; oktober.
Punt 23: oktober.
Punt 31; afgehandeld.
Punt 37; afgehandeld.
Punt 38; Lijst aanbieders is binnen, hier hebben we nog wel wat vragen over. Deze lijst zou op de
website van de gemeente moeten staan om de burgers al voor de aanvraag inzicht in de
hulpverleners te geven. Wel is het moeilijk om uit zoveel zorgaanbieders de juiste hulpverleners te
vinden. Suggestie is om de lijst in groepen te verdelen die de informatie geeft waar behoefte aan is.
Krystel gaat kijken wat ze hiermee kan doen. Over het inkoopbeleid van de gemeente willen we
graag meer informatie krijgen. Krystel zal dit met Jules oppakken.
Punt 39; De jaaragenda, wat vinden wij als Wmo-raad belangrijk, onze agenda zou moeten aansluiten
bij de agenda van de gemeenteraad. Krystel zal ons de speerpunten van de gemeenteraad doen
toekomen, waarna wij die in een aparte sessie zullen bespreken.

4. Vervolgbenoemingen Wmo-raadsleden.
Vijf Wmo-raadsleden, Piet Moors, Ans Vincken, Ria Wingen, Jo van Horen en Piet Wolters zijn
benoemd tot 31 januari 2018 en zijn herbenoembaar tot 1 januari 2020.
Riny Mulders- Maessen is benoemd tot 31 januari 2018 en is herbenoembaar tot 1 januari 2021.
Jo Haenen is benoemd tot 1 november 2018 en is benoembaar tot 1 november 2022.
John Nissen is benoemd tot 1 juli 2018 en is benoembaar tot 7 maart 2025.
De aftredende leden willen nog wel doorgaan. Wel kan het zorgelijk zijn als er 5 leden ineens uit de
raad gaan, hier moeten we op tijd naar kijken.
5 Ingekomen en uitgaande post/mails.
Ingekomen:
- Document via Jules Houben, niet ter verspreiding, alleen ter info. Ter kennisgeving.
- Bereikbaarheidsgegevens Wmo-loket. Ter kennisgeving.
- Uitnodiging duidinggesprek volwassen- en ouderenmonitor GGD Roerdalen 18-09-2017 van 10.0012.00 uur. Er hebben zich 4 mensen aangemeld.
- Getekend Collegevoorstel (collegevergadering 11 juli 2017) Als er een antwoord komt van de
andere gemeenten dan willen we graag geïnformeerd worden.
- Verkiezingspamflet Gemeenteraadsverkiezingen maart 2017. We gaan hier niets mee doen omdat
we geen politieke bemoeienissen willen, iedereen mag daar zelf invulling aan geven.
B.v. in Montfort vinden ze dat de verenigingen de hoekstenen vormen van de samenleving /
leefbaarheid; daarom is het belangrijk dat de subsidiebudgetten gehandhaafd blijven. Dit geven ze in
Montfort aan alle politieke partijen mee in hun campagne en verkiezingsprogramma.
- Bijgewerkte samenstelling van de Wmo-raad, ter kennisgeving.
- Onderzoek Waarstaatjegemeente, er wordt opgemerkt dat het rapportcijfer lager is als in 2015. De
communicatie tussen gemeente en burgers kan veel beter. Opmerking, verstrek standaard een
informatiemap als burgers aan het Wmo-loket komen of bij het wijkteam. Daar kunnen de burgers
alle informatie in vinden en zeker het wijkteam kan nog meer verduidelijking geven. Dit is de meest
geschikte weg, wel zal nog de communicatie met de bestaande klanten in een plan komen. Op dit
moment is een folder voldoende, een map zou te snel verouderen omdat de gegevens regelmatig
veranderen.
6 Wat er nog ter tafel komt/rondvraag.
- Geboren, Rhodé, dochter van Sonja Thissen, aankomende contactpersoon.
- Op 11 oktober is er in Elsloo een bijeenkomst over de leefbaarheid van de kleine kernen. Jo van H.
zal ons de uitnodiging sturen.
- Op 28 september zullen 4 leden van de Wmo-raad meewerken aan de enquête van Wim
Peijnenborgh van stichting MEE.
- Krystel laat weten dat er een flyer gemaakt is over de sociale wijkteams in Roerdalen. Door de
partners te benaderen willen ze de samenwerking en het contact met de consultatieschil verbeteren.
Ze vraagt of wij als Wmo-raad naar de flyer sociaal wijkteam Melick willen kijken. Wordt
doorgestuurd, onze reacties zullen we aan Krystel laten toekomen.
- Krystel stuurt ook een site door die misschien interessant is om over te nemen, een
buurtmarktplaats voor en door bewoners. Dit voorbeeld is uit Haarlem, BUUV in de praktijk, de
gedachte van Krystel is dat er mogelijk een soortgelijk project in Roerdalen opgezet kan worden met
een burger als beheerder. Of het zal werken daar is enige reserve over.
- Piet W. heeft via Linkedin Jules Houben alvast bedankt voor de ondersteuning die we van hem
kregen. Afscheid volgt nog op vrijdag 15 september.

- Piet W. De dorpsprojecten lopen vertraging op, samen met Huub Willems is vastgesteld dat de
besluitvormingen over de dorpshuizen stil staan, waarbij iedereen op iedereen wacht. Middels een
gesprek met Jan den Teuling en Harrie Gootzen is dit aangegeven en samen getracht dit weer vlot te
trekken, wat gelukt is. De maand september 2017 is cruciaal in deze. Vervolgens komt het in oktober
in het college en in december in de gemeenteraad.
- John en Elvira vragen de startnotitie Beschermd wonen, wordt gestuurd.
-John vraagt ook een lijst met afkortingen om de stukken goed te kunnen lezen, Krystel regelt dat.
- Riny deelt mee dat ze de training gaat volgen voor vrijwillige woonadviseur, via het steunpunt
vrijwilligers Roerdalen. Dit naar aanleiding van een vraag via Jules Houben.
Jo H. merkt op naar aanleiding van de mail over de buspassen dat hij benieuwd is naar het antwoord
van de gemeente in deze. Dit naar aanleiding van de vraag of Roerdalen te laat gegevens heeft
verstrekt aan Arriva ten behoeve van de buspas voor ouderen en gehandicapten. Krijgen de
gemeenten niet teveel op hun bord?
- Over de opvang van asielzoekers en statushouders, wat doet de gemeente met lege
woningblokken? Krystel kijkt het na, er is op 22 augustus ook een gemeentelijke infobrief uitgegaan:
Briefnr. 20170822 D034 174 100432 Raadsinformatiebrief huisvesting Statushouders.
- Benaderen van de politie met nummer 09008844 loopt niet altijd goed, 11 minuten wachttijd. Dit
wordt niet door iedereen herkend. Dus was het schijnbaar een incident.
- Ria deelt mee dat ze morgen naar de MERR bespreking gaat in Weert, notulen komen dan via Ria
binnen.
- Elvira bedankt voor het hartelijke welkom.
- Piet M. naar aanleiding van contacten met burgers constateert hij dat de communicatie van burgers
met gemeente moeilijk verloopt, hij bespreekt dit nog met Krystel.
- Krystel vraagt de jaarplanning van ons, Ans Stuurt het op.
- Bij de volgende Wmo-raadsvergadering wordt een nieuwe groepsfoto gemaakt.

7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur
Notulist, Ans Vincken

