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

1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2.Notulen d.d. 13-09-2017 en actie/besluitenlijst.
Ria vraagt om bij aanmeldingen van klankbordgroepen en dergelijke om de hele Wmo-raad te
informeren wie waar naar toe gaat.
Actie/besluitenlijst:
Punt 17: 0-meting Jeugdzorg, Michiel Janssen is in de afrondende fase,wordt november.
Punt 23: Reactie B&W afwachten…., Krystel gaat er achter aan.
Punt39: Vandaag op de agenda.
Punt 40: over het inkoopbeleid, Krystel zal een deskundige vragen om ons het inkoopbeleid en de
tarieven uit te leggen.
Punt 41: Vervolgbenoemingen Wmo-raadsleden, de Wmo-raad zal een brief naar B&W laten gaan
om verlenging te vragen voor de aftredende leden. Een en ander ligt vast in de verordening. Als
tijdelijke vervanger van Sonja zal Ronny de Leeuw dit op zich nemen. Januari 2018.
Punt 42: Lijst met afkortingen, het handigste zou zijn dat bij elke nota de afkortingen een toelichting
krijgen. Nog even laten staan.
3. Ingekomen en uitgaande post.
Ingekomen:
- Onderdeel verslag raadsadviescommissie 4-9-2017, via Riny; Hierin wordt genoemd dat volgens
verkregen informatie de Wmo-raad er feitelijk niet over gaat, omdat het een Algemene Maatregel
van Bestuur is. Het gaat over de honorering van de laagstbetaalde werknemers in de thuiszorg. De
Wmo-raad zou hierover geïnformeerd moeten worden. De wethouder E. Cuijpers zal de Wmo-raad
en de Cliëntenraad over deze aanpassing in kennisstellen. Dit is niet gebeurd, de Wmo-raad vindt dat
we toch deze gegevens moeten krijgen, liever meer als minder. Komt op de actie/besluitenlijst.
- Klankbordgroep Midden-Limburg 15-06-2017, hier zijn Ria en Jan naar toe gegaan. Nu Jan weg is zal
Riny deze plaats waarschijnlijk innemen. Ook heeft de klankbordgroep 3 aparte bijeenkomsten waar
het beschermd wonen in besproken wordt. Deze zijn op 26 oktober en 20 november in het
gemeentehuis in Heythuysen van 13.30 tot 16.30 uur. Ria gaat erheen met Elvira.
- Documenten GGD duidingbijeenkomst gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen, deze
plaatsten we op de actie/besluitenlijst. We zullen Harry Gootzen uitnodigen om het Armoedebeleid

toe te lichten, ook merken we op dat de eenzaamheid in Roerdalen hoog is. We zullen met hem het
rapport van de GGD bespreken.
- Presentatie regionale acties in de Jeugdzorg, Doorbreek de Cirkel, door Ineke Glissenaar op 2-102017 zal naar alle Wmo-raadsleden worden doorgestuurd.
4. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Piet W.; we zijn druk bezig met de BMV2’s, er komt een plan voor de gemeenteraadsverkiezingen
over de dorpshuizen. Dat plan is al ingezien door de wethouder en met aanwijzingen terug gekomen,
er wordt met enige druk aan gewerkt omdat het voor 12-10 klaar moet zijn. Dan kan het nog mee in
de gemeenteraadsvergadering van december. In Montfort hebben ze externe ondersteuning bij dit
project. Vlodrop is hier ook mee bezig.
- Krystel; in het keukentafelgesprek wordt door de burger niet gevraagd naar een lijst van
aanbieders, de mensen gaan zelf zoeken. Een keer is er naar gevraagd, zo nodig zal er een lijst
gemaakt worden met diversen categorieën, de vraag blijft of het wel nodig is en de burger niet over
geïnformeerd wordt. De generalist heeft voldoende kennis in huis om de aanbieders te benoemen.
Vanuit de MERR zal er ook nog een reactie komen, via Krystel.
- Jo H.; vorig jaar werd er gesproken over een strijk en uitgifte hulpdienst, hoe staan de zaken hierin?
Krystel vraagt het na.
Jo v. H. Er komt een psychosecafé, Jo zal ons verder informeren.
Hierna verlaat Krystel de vergadering en gaan we met het besloten onderdeel verder.
5. Dit agendapunt wordt apart meegestuurd.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur
Notulist, Ans Vincken

