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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 Eugenie Cuijpers, Harrie Gootzen, Michel Janssen, Sonja Thissen.
Belangstellende: Dhr. Wijshof.

1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
Sonja Thissen stelt zich voor, zij wordt onze nieuwe contactambtenaar samen met Krystel.
Dhr. Wijshof stelt zich ook even voor.
3. Evaluatie met de wethouder Eugenie Cuijpers.
In verband met de evaluatie met de wethouder zijn agendapunt 2 en 3 omgezet.
De wethouder zal samen met Harrie en Michel onze vragen beantwoorden die ze ontvangen heeft.
- De ervaringen met Omnibuzz; het is een gemeenschappelijke regeling waar 32 gemeenten aan mee
doen, dus als individuele gemeente kan je niet zoveel. Omnibuzz is best goed bezig, weliswaar een
tekort van 3000 euro, maar dit komt ook omdat er meer aanvragen zijn. Ook verzorgt Omnibuzz
vanaf 2018 het leerlingenvervoer. De informatie via Omnibuzz loopt goed, de klanttevredenheid
scoort een 8. De stichting Wensbus begint het ook druk te krijgen.
- Mantelzorgondersteuning; Het mantelzorgcompliment blijft 175 euro, er zijn geen plannen om het
anders te gaan doen, dit is in MERR verband besloten. Björn Maessen en Freek van Heijst
onderzoeken de behoefte bij de mantelzorgers. Ze hebben aan mantelzorgers gevraagd of het geld
iets bijdraagt, dat vinden de mensen niet, sommige doen er wel iets aparts mee. Vooral de behoefte
aan contact is groot, een telefoontje of bezoek wordt op prijs gesteld. De gegevens van dit onderzoek
zijn door Björn en Freek gebundeld. Björn heeft ook wel eens een mantelzorgers bijeenkomst
georganiseerd. Ook het Alzheimercafé in Roermond draagt bij aan de contacten. Freek is bezig met
een onderzoek, omdat de gemeente flink wil inzetten op preventie.
- Wachttijden keukentafelgesprek; Momenteel is er 1 tot 6 weken wachttijd, een en ander heeft te
maken met de systemen die in MER verband opgezet worden. Er is nog een grote werkvoorraad,
soms kan een telefoontje voldoende zijn vooral als het gaat over langdurige zorg waar geen
verandering in verwacht wordt. Bij acute zorg wordt echter direct gereageerd, er zijn 3 screeningsteams die dan aan de slag gaan. Ook de wijkteams kunnen op acute zorg reageren. De communicatielijnen moeten nog duidelijker worden. Het verloop van een keukentafelgesprek wordt vastgelegd en
er komt voor elke klant een persoonlijk rapport met afspraken. Ook komt er een mapje met folders.
In de 3D klankgroep wordt iedereen regelmatig bijgepraat. Krystel stuurt ons zonodig de verslagen
toe.

- Landgoed Hoosden; De vraag of hier gemeentelijke subsidie verstrekt wordt kan de wethouder
beantwoorden: dit is niet zo. Wel krijgt het landgoed Provinciale subsidie. De gemeente geeft geen
subsidie aan particulieren.
- Kosten Jeugdzorg; Deze zijn erg hoog, Michel Janssen heeft hierover een onderzoek gehouden. Hij
heeft gezinnen bezocht en concludeert dat er een samenspel van factoren is, oa de hulp wordt te
laat ingeroepen of de hulp wordt ontkend. Zo kan de situatie verergeren, ook het inzetten van
verkeerde hulp of wisseling van hulpverlener kan problemen opleveren. De balans binnen en rondom
het gezin is erg belangrijk. Ook de rol van de school is belangrijk. De wet passend onderwijs is erg
strak en dus ingewikkeld. CJG ( Centrum Jeugd en Gezin) probeert dicht bij het gezin te komen en zo
een sleutelrol te krijgen, doel is zoveel mogelijk laagdrempelig blijven. De scholen moeten de basis
bieden, ze krijgen zonodig een ondersteuning aangeboden. Op weg naar de volgende stap!
We krijgen de nota van Michel aangeboden. Omdat de gemeente de plicht heeft om jeugdzorg te
leveren, wil ze zo veel mogelijk aan de voorkant preventief bezig zijn, dan hou je de controle. Wel
heeft het Rijk 250.000 euro aan compensatie gegeven.
- Weerbaarheidstraining voor kinderen; Dit gaat de gemeente aan alle scholen aanbieden.
- Jeugdzorg en Inkoop; momenteel vallen er nogal wat instellingen om, de gemeente kan niet alles
opvangen en betalen. Sandra Slijpen heeft ons over de prijsafspraken geïnformeerd.
- BMV2’s; Sinds 2012 is er aanleiding om hier naar te kijken. Er is/was een overdaad aan gebouwen
en er zijn onvoldoende middelen om die te onderhouden. Door middel van de dorpsgesprekken is er
beweging in gekomen. De nota Vastgoed 2014 kwam. De tennisbanen werden geprivatiseerd, bij 2
lukte dit niet. Door middel van een burgerinitiatief blijft het zwembad open, het hele Apollocomplex
wordt overgenomen door de Laco, dit zal naar alle waarschijnlijkheid donderdag in de
gemeenteraadsvergadering beslist worden. Evenals het Dorpshuis in Montfort.
- De voetbalvelden gaan van 6 naar 4, met de helft van het budget kunnen het toch 4 blijven, eerder
voorstel was naar 3 velden. Er zijn minder leden die meer zelf gaan doen, vooral het onderhoud.
- Sporthallen; er zijn 4 wedstrijdhallen in Roerdalen, dat wordt er uiteindelijk een, in St. Odiliënberg.
De andere dorpen krijgen een gymnastiekzaal. De huidige gebruikers van deze zalen hebben het
voorstel gedaan om tegen de prijs van een gymnastiekzaal de bestaande sporthallen open te
houden. In Montfort is dit al zo middels een beheersstichting van vrijwilligers. En in Posterholt wil
men ook de hal open houden middels vrijwilligers. Dit gaat dan gecombineerd worden met CC De
Beuk. Melick zit met een sporthal in het LACO-project; in Vlodrop is een kopgroep bezig met
verschillende mogelijkheden.
Het beleid van vele jaren komt nu in de afronding. De lagere kosten scheppen financiële ruimte, hier
kunnen dan de dorpshuizen mee opgeknapt worden. Er moet een businesscase geschreven worden,
dan krijgen ze groen licht. In Vlodrop zijn 2 werkgroepen aan de slag, Montfort heeft haar voorstel
klaar. Herkenbosch komt in januari met de plannen, St. Odiliënberg komt in maart 2018 en
Posterholt volgt in de zomer. Zo blijft alles betaalbaar en de maatschappelijke activiteiten kunnen
doorgaan. De jeugdhuizen blijven ook op deze manier betaalbaar en zullen, net als de dorpshuizen,
doorgelicht worden. Dit gebeurt nadat alle dorpshuizen geregeld zijn.
Verder deelt de wethouder mee dat onze adviezen nog in behandeling zijn. Betreft de vraag over
communicatie, zullen we samen een manier moeten vinden om dit op een hoger peil te brengen. De
vertraging in beantwoording komt ook enigszins door wisseling van ambtenaren.
Hierna verlaten de wethouder Eugenie Cuijpers, Harrie Gootzen en Michel Janssen de vergadering.
2.Notulen d.d. 15-11-2017 en actie/besluitenlijst.
Naar aanleiding van, zullen de uitgebrachte adviezen op de actie/besluitenlijst komen, zo is te volgen
wanneer ze afgehandeld zijn.
Bij punt 7; De bijeenkomst Omnibuzz is bezocht door Jo Haenen en Jo van Horen.

De kosten van Omnibuzz worden hoger omdat er BTW op komt, deze zijn niet te verhalen. Via een
DUNS nummer kan de gemeente soms BTW terug vragen, dit is echter niet bij alles.
Actie/besluitenlijst:
Punt 43: Werken aan zichtbaarheid Wmo-raad, agenderen voor januari
Punt 44: kan weg.
Punt 50: kan weg.
Punt 51: Gezondheidsbeleid, agenderen voor januari.
Punt 52: kan weg.
Punt 53: ongevraagd advies, wacht op antwoord.
Punt 54: ongevraagd advies, wacht op antwoord.
Naar aanleiding van deze laatste 2 punten vraagt Krystel wanneer we kiezen voor een advies te
schrijven of iets te bevragen in de vergadering. De weg om schriftelijk antwoord te geven is vele
malen langer dan de mondelinge weg. We zullen de officiële adviesaanvragen altijd schriftelijk doen
en de andere vragen zoveel mogelijk in de vergadering bespreken.
4. Ingekomen en uitgaande post.
- Flyer Psychose café, Interessant om te bezoeken.
- Conferentie platform NML GGZ & OGGZ, voor kennisgeving.
- Uitnodiging Dorpsgesprekken, we zullen deze zoveel mogelijk bezoeken.
- Raadsinformatiebrief Doelgroepenvervoer, voor kennisgeving.
Uitgaand:
- Aangepast vergaderschema 2018 Wmo-raad, 2e aanpassing is ook akkoord.
- Begroting Wmo-raad 2018, akkoord.
- Diverse adviezen Wmo-raad, wachten nog op antwoord.
5. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Jo van H. gaat via de seniorenvereniging starten met een training om burgers bij te staan bij het
Keukentafelgesprek.
- Dhr. Wijshof bedankt, hij vond het interessant.
- Riny vraagt om de declaraties in te dienen bij haar.
- Riny heeft een vraag voor Krystel; Als je op een wachtlijst komt voor de Wet langdurige Zorg, krijg je
te maken met een zorgval, hoe kan dat? Krystel zoekt het uit.
- Voorzitter, we zijn uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, 3 januari van 17.30 tot
20.00 uur.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
Notulist, Ans Vincken

