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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, Freek van Heijst stagiaire.
Bij agendapunt 3 Sandra Slijpen, bij agendapunt 4 Jacqueline Mulders, bij agendapunt 7 Michel
Janssen.

1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2.Notulen d.d. 11-10-2017 en actie/besluitenlijst.
- Punt 3, ingekomen en uitgaande post, 2e gedachtestreepje, de klankbordgroep heeft 3 aparte
bijeenkomsten waar het beschermd wonen in besproken wordt.
Actie/besluitenlijst:
Punt 17: 0-meting Jeugdzorg, dit is niet meer terug te halen, punt wordt verwijderd.
Punt 23: Reactie B&W afwachten…., Krystel is bezig met het antwoord te formuleren, dec.
Punt 40: Vandaag op agenda.
Punt 41: Vervolgbenoemingen Wmo-raadsleden, dit loopt.
Punt 42: Lijst met afkortingen, bij elke nota komt toelichting over de gebruikte afkortingen, kan weg.
Punt 44: Wordt vandaag besproken, komt nog terug.
Rest blijft staan. Tip, datum vergadering opnemen in de actie/besluitenlijst.
3. Sandra Slijpen, projectleider MERR.
Sandra komt ons uitleg geven over het inkooptraject. Zij is projectleider over de inkoop in MERR
verband, haar kantoor is in Roermond, ze werkt voor 4 gemeenten: Maasgouw Echt-Susteren
Roerdalen en Roermond. Ook werkt ze samen met Midden-Limburg west, in totaal zijn 7 gemeenten
bezig met dit traject. Via de klankbordgroep worden de Wmo-raden op de hoogte gehouden. Ze
deelt ons mondeling en schriftelijk informatie uit over de volgende zaken:
1: Inkoop op hoofdlijnen, in 2018 komt een nieuw inkooptraject, met de zorgaanbieders wordt er
een basisovereenkomst getekend (fase 1). Er komt een besluitdocument met
uitvoeringsovereenkomsten, de kwaliteitseisen (fase 2). Daarna is er een tussentijdse evaluatie en de
laatste stap is dan beëindigen of verlengen. Er komt een vaste prijs, of in bijzondere situaties een
afgesproken prijs, dus meer logica in de prijzen.
2: Aanpassing beleidsregels en verordening, bij het Keukentafelgesprek wordt het persoonlijk
resultaat al benoemd , aanbeveling zou zijn om samen met de klant te bespreken waar en hoe de
doelen te behalen zijn. Deze beleidsregels moeten voor 1-1-2018 worden aangepast.
3: Aanpassen rekentarieven eigen bijdrage CAK, ondanks dat de tarieven wijzigen wordt voorgesteld
om in 2018 de tarieven van 2017 te handhaven. In 2018 worden de tarieven opnieuw bekeken.

4: Evaluatie beleidsplan en opstellen nieuw beleidsplan 2020, de Wmo-raad wordt gevraagd om
alvast na te denken over de manier waarop ze hierbij betrokken wil worden.
5: Themabijeenkomst personen met verward gedrag. We krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor
een themabijeenkomst met dit onderwerp.
Alle Wmo-raden krijgen deze informatie, de bijlage zal Sandra ons nog toesturen.
Verder krijgen we nog nagestuurd de basisovereenkomst en de kwaliteitseisen.
4. Jacqueline Mulders over de Verordening Jeugdhulp 2018.
Jacqueline geeft ons uitleg over de uitwerking van deze verordening, de zogenaamde Nadere regels
Jeugdhulp gemeente Roerdalen 2018. Het stuk is ons toegestuurd, alles in rood zijn wijzingen, het
wordt meer zakelijk en resultaat gericht. Belangrijk hierin is dat de inkoop anders is, zie hiervoor ook
de uitleg van Sandra Slijpen, bij agendapunt 3. Het bijbehorende Productenboek Gespecialiseerde
Jeugdhulp 2018, heeft Jacqueline meegebracht en is bij de secretaris op te vragen.
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is de toegang tot de jeugdhulpverlening. Volgens aanbieders
heeft het CJG (nog) niet de kwaliteit die zij wel hebben, daarom verwijzen ze liever zelf. Juridisch mag
dit, maar het CJG wil graag meer zicht krijgen en ook sturen. Dat de jeugd goed geholpen wordt is nu
wel de hoofdzaak. De samenwerking met de huisarts en scholen is belangrijk en verloopt goed. Daar
waar jeugd via een andere indicatie dan via CJG binnenkomt, wordt het ook vergoed, maar er zit ook
een commercieel belang bij de aanbieders. CJG wil zoveel mogelijk goede contacten onderhouden
met zorgverleners en ouders om het overzicht te houden. Elke huisarts heeft een POH voor
volwassenen (Praktijk Ondersteuner Huisartsen), voor kinderen is dat ook belangrijk. Deze
Praktijkondersteuner is neutraal en heeft zo samen met CJG alle expertise in huis. De scholen hebben
ook een contactpersoon bij het CJG, dit loopt nog niet overal even soepel, de praktijk is dat ze van
elkaar leren. De wet bepaalt dat het woonadres van het kind bepaalt welke gemeente de rekening
betaalt. Een kind dat uit huis geplaatst is en in een andere gemeente terecht komt, daar zal die
gemeente ook de rekening krijgen. In een landelijke werkgroep van de VNG ( Vereniging Nederlandse
Gemeenten) wordt nu bekeken of deze verdeling wel goed is.
5. Michel Janssen, Opzet gezondheidsbeleid.
Extra agendapunt op verzoek van Michel Janssen, hij is bezig met het opzetten van de nota
Gezondheidsbeleid, deze nota richt zich op het beïnvloedbare en beleidsvrije deel van het
gezondheidsbeleid: preventie en aanpak leefstijl. Dit moet een positieve gezondheid van de burgers
gaan beïnvloeden. De wet Publieke Gezondheid verplicht de gemeenten tot het maken van beleid.
Michel wil de verandering vanuit de burger laten komen. Hiervoor wil hij graag tips aangeleverd
krijgen. Een aanbeveling is om op de scholen weerbaarheidtraining aan te bieden.
Daarnaast laat Michel ons weten dat het stuk over de jeugdhulp naar de drukker is en dat we dit
binnenkort toegestuurd krijgen.
6.Vergaderschema Wmo-raadsvergaderingen 2018.
Alle datums van het vergaderschema zijn goed op een na, de datum van 9 mei wordt verplaatst naar
16 mei, dit vanwege de meivakantie.
7. Ingekomen en uitgaande post.
- B Uitnodiging Omnibuzz wordt bezocht door Jo Haenen.
- Declaratieformulier, akkoord.
- Conceptbegroting Wmo-raad 2018 , akkoord.
-Uitgaand, advies herbenoemingen, is in behandeling.

8. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
* Piet W. over de BMV2’s :
- Het aantal voetbalvelden gaat van 6 naar 4, dus niet naar 3 zoals eerdere berichten. Melick met St.
Odiliënberg, Vlodrop met Posterholt, Montfort en Herkenbosch. Agendapunt in de raad van 14
december 2018.
- Montfort; op 21 november komt een raadsvoorstel in de commissie waarin de voormalige
meisjesschool verbouwd wordt tot Dorpshuis. De fanfarezaal wordt hierin opgenomen. Ligging is
goed, in het centrum van Montfort en er is voldoende parkeergelegenheid. Er kunnen 250 personen
in het toekomstige Dorpshuis; bij grotere evenementen kan de sporthal gebruikt worden. Een
gedeelte 49% wordt bekostigd door de gemeente en een gedeelte door de beheersstichting die er
een hypotheek voor gaat aanvragen. Mogelijk is er bij de Provincie ook nog een potje waar iets te
halen valt. Het dorpshuis Montfort betreft een groeimodel waarbij verenigingen die (door welke
oorzaak dan ook) zonder lokaal komen te zitten, opgevangen kunnen worden. Op 14 december
neemt de raad een definitief besluit. De exploitatiesubsidie uit de gemeentekas is € 25.000,- per
jaar.
- Melick; het dorpshuis lift mee op de ontwikkelingen rondom het Apollocomplex. Op 14 december
neemt de raad een definitief besluit hierover binnen de bredere context van het Apollocomplex
(zwembad en sportzaal). Het Apollocomplex gaat over naar LACO, deze gaan het geheel verbouwen
en aanpassen, hier krijgen ze een jaar voor. Er komt een jaarlijkse subsidie van €243.000. Als Wmoraad willen we wel graag vastgelegd hebben dat zaken gewaarborgd zijn, bv de hygiëne en de
gemeentelijke activiteiten. We zullen hier een ongevraagd advies over schrijven naar B&W.
- Posterholt en St. Odiliënberg; hier worden grote stappen gezet. De mogelijkheden worden verkend
waarin de combinatie met de lokale sport- respectievelijk wedstrijdhal wordt meegenomen. Voor de
jaarwisseling komt hier duidelijkheid over.
- Herkenbosch; de Harch, het kerkbestuur en jeugdsoos Amicale zijn met elkaar in gesprek over de
optimalisering van het beheer en de exploitatie van het dorpshuis en de bijbehorende vorm daarvan.
In januari 2018 volgt de businesscase.
- Voldrop; In Vlodrop worden een paar scenario’s voor de dorpsaccommodatie uitgewerkt. Dit wordt
in januari gepresenteerd aan het dorp, daar wordt een keuze gemaakt en vervolgens voor de
besluitvorming aan de raad voorgelegd.
* Jo H., we hebben meegewerkt aan een bushalteonderzoek van het Huis van de Zorg en Stichting
gehandicapten Limburg. De rapportage hierover is niet goed gedaan, slecht uitgevoerd.
Toegankelijkheid van bushaltes is nog lang niet overal goed, bv geen vuilnisbakken, slechte
verlichting, geen zebra om over te steken naar de bushalte. Hierover gaan we ook een ongevraagd
advies schrijven naar B&W.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur
Notulist, Ans Vincken

