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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 en Sonja Thissen ,
ondersteunende ambtenaren, Freek van Heijst stagiaire.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom en de allerbeste wensen
voor 2018 aan iedereen.
2.Notulen d.d. 13-12-2017 en actie/besluitenlijst.
Notulen bij punt 3: Omnibuzz verzorgt met ingaan van 2018 het leerlingenvervoer.
Notulen bij punt 3: het Alzheimercafé is in Roermond.
Actie/besluitenlijst:
Punt 23: In College 16-01-2018.
Punt 41: In College 16-01-2018.
Punt 49: kan weg.
Punt 51: kan weg.
Punt 53: kan weg.
Punt 54: wordt februari
Punt 55: kan weg.
3. Gezondheidsbeleid.
Michiel Janssen heeft dit stuk geschreven, afgelopen vergadering is het ook al aan bod geweest.
Is hier een taak voor de Wmo-raad? Op do 11 januari zal Machteld Huber In Herkenbosch een
voordracht geven over Het concept Positieve Gezondheid. De resultaten hiervan en het stuk van
Michel Janssen zullen we in onze volgende vergadering bespreken.
4. Mantelzorgondersteuning.
Freek is bezig met het schrijven van een veranderplan over de mantelzorgondersteuning. Hij heeft
inmiddels voor zijn onderzoek 20 mensen benaderd om te bevragen hoe ze de mantelzorg ervaren.
Het wordt zeer op prijs gesteld dat er belangstelling is voor de mantelzorger. Björn Maessen wil alle
mantelzorgers, voor zover bij hem in beeld, vragen hoe ze extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dit
buiten het mantelzorgcompliment en de waardering om. Via de wijkteams komen de mantelzorgers
ook in beeld bij Björn. Daarnaast zijn er ook de verborgen mantelzorgers, deze zijn mogelijk ook
overbelast. Freek zal ons het rapport, zodra het klaar is, toesturen. Zijn stage loopt volgende maand
af, mogelijk kan hij het toch nog komen toelichten.
5. Woekerrente Kredietbank Limburg.
Sonja kan ons hierin meedelen dat Roerdalen niet met de kredietbank Limburg werkt. Indien nodig
worden kredieten door de bank of de Gemeente zelf verstrekt. De gemeente rekent hiervoor geen
rente.

6. Artikel groene Amsterdammer.
Een landelijk zorgwekkend artikel, maar ook wat populistisch geschreven. Alles wat niet goed gaat
staat erin, maar er gaat ook veel wel goed. De gemeente wil natuurlijk de kosten in de hand houden.
Wel is de landelijke verdeelsleutel niet goed, hier wordt naar gekeken. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, VNG, heeft hier wel haar toestemming aan verleend, nu blijkt het niet
goed te zijn. Jacqueline Mulders is hiermee bezig.
7. Ingekomen en uitgaande post.
- Advies Apollohal, voor kennisgeving.
- Stukken inkoopbeleid, voor kennisgeving.
- Brief bij rapport Jeugdhulp in Roerdalen, voor kennisgeving.
- Zorgval, op actie/besluitenlijst voor volgende vergadering.
- Staat organisatie op de kaart? Voor kennisgeving.
8. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Sonja: Het resultaat van de klantgesprekken komt eraan, hierin worden alle facetten bekeken.
Uit ervaring wordt meegedeeld dat het positieve gesprekken zijn, het levert zeker wat op, ook omdat
de gesprekken via een huisbezoek worden gedaan en men zo een andere kijk krijgt.
- Sonja: De 4 brieven van de Wmo-raad worden op 16 januari door het college beantwoord.
- Piet W.: Heel tevreden en blij dat de gemeenteraad op 14 december unaniem akkoord heeft
gegeven voor het Dorpshuis in Montfort, het Apollocomplex in Melick en de Voetbalvelden.
- Elvira: Hoe te handelen als je de zorgverlener wil opzeggen en blijft de indicatie staan? Krystel geeft
aan, dat kan maar neem het op met de Generalist.
- Ans: Is er behoefte om de nota Jeugdhulp in Roerdalen nog te bespreken? Op dit moment hoeft het
niet, we kunnen het altijd nog agenderen.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur
Notulist, Ans Vincken

