Verslag 56e Wmo-raadsvergadering 16 mei 2018

inlichtingen
telefoon
datum
briefnr:

Ans Vincken
0475-532230
19-05-2018
Wmo-raad 2018.04.AV

www.wmoraadroerdalen.nl

Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, Piet Wolters, Jo Haenen, John Nissen, Riny Mulders
penningmeester, Ans Vincken secretaris, Sonja Thissen, ondersteunende ambtenaar.
Na agendapunt 1, Hans Engelen ambtenaar.
Afwezig m.k. Ria Wingen, Elvira van Kalker.

1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
1a. Naar aanleiding van een mail antwoord van Sjoerd Geraets.
Hans Engelen heeft deze mail geschreven. We hebben nog enkele inhoudelijke vragen over betreft
het al dan niet plaatsen van prullenbakken aan de provinciale weg te St. Odiliënberg. De Wmo-raad
vindt het antwoord op ons advies te makkelijk. Waarom wordt er geen prullenbak geplaatst bij deze
bushalte? Hans legt uit dat deze bushalte op de provinciale weg ligt en het plaatsen van een
prullenbak dan aan de provincie is. Maar op ons advies wil hij wel aan de provincie vragen of er
mogelijk een prullenbak kan komen. Blijft de vraag; wie gaat die prullenbak dan legen? Voor het
gemeentepersoneel kan het risico’s meebrengen. De Wmo-raad vindt dat vreemd want op andere
plaatsen gebeurt het ook. We worden op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen hierover.
Over het 2e gedeelte in de mail, op deze plaats is ook geen zebrapad om de burger veilig naar de
overkant te loodsen om de bus te nemen. De Wmo-raad vindt het niet eenduidig met andere plekken
waar wel een zebrapad is. Dit gaat Hans nog met Sjoerd Geraets bespreken en zal ons hierover nog
informeren. Een markering dat er een bushalte is zou een oplossing kunnen zijn.
Hierna verlaat Hans Engelen de vergadering.
2.Notulen d.d. 14-03-2018 en actie/besluitenlijst.
Verslag, geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst:
Punt 60: Piet W. zal de agenda op de kabelkrant zetten, nog even laten staan.
Punt 61: Over het plaatsten van prullenbakken bij de bushalte op de Bernhardlaan in Melick, hier
komt nog een vervolgantwoord op.
Punt 63: Afgehandeld.
Punt 64: Hierover komt mogelijk in juni een beleidsstuk.
3. Vanaf 01-01-2019 komt er een vast abonnement tarief eigen bijdrage voor mensen die gebruik
maken van de Wmo.
Sonja laat weten dat het nog niet zeker is hoe dit eruit gaat zien en ook de datum is nog niet zeker.
De gemeente is in afwachting van het Rijk. De gemeente heeft vrijwilligers die als woonadviseur

mensen adviseren hoe hun woning aan te passen bij ziekte of ouderdom. Dit zijn de aanpassingen die
burgers zelf moeten doen en betalen, het advies is wel gratis. Sven Maes is de coördinator van deze
vrijwilligers. Riny is ook woonadviseur vrijwilliger, ze merkt dat er nog niet zoveel vraag naar is. Tip;
plaats er iets over in Via Roerdalen. Zelf kunnen burgers ook zoeken op www.mijnhuisopmaat.nl
4. Rapportage van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Roerdalen.
Dit onderwerp komt van de GGD, hoe de burgers bij de gezondheidsmonitor te betrekken is nog een
punt. Mogelijk starten met sleutelfiguren die het dan weer in hun kring bespreekbaar maken.
Sonja attendeert ons op 3 juli, dan is er een lezing: “Anders denken” in het Cultureel Centrum de
Beuk te Posterholt. Presentatie door Anke Siegers, van 12.00 tot 17.00 uur.
5. Bijeenkomst afvaardiging Wmo-raden MER.
De bijeenkomst was bij elkaar geroepen door de voorzitter van de Wmo-raad Echt-Susteren. Een
jaarlijkse bijeenkomst met deze groep is prima voor de uitwisseling. Verder worden we stap voor
stap meegenomen door onze ambtenaren in de plannen om te komen tot een nieuw beleidplan. In
september zal er een Factsheet komen, een bondig overzicht met als doel die informatie geven die
relevant is.
6. Ingekomen/uitgaande post.
Uitgaand:
- Brief verslag wethouder: We willen graag bespreken welke stappen we wederzijds moeten nemen
om op een zinnige manier met elkaar om te gaan. Sonja had al gereageerd op de brief maar hier is
door ons verder niet specifiek op gereageerd. In de vergadering van juni zullen we dit met de
wethouder bespreken.
- Mail Elvira over het percentage inwoners met een laag inkomen. Met kennisgeving ontvangen.
- Vooraankondiging Anke Siegers, behandeld bij punt 4. Er komt nog een definitieve uitnodiging.
7. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Jo v. H. merkt op dat de gemeente een nieuwsbrief heeft verstuurd naar de inwoners die eerder
hebben deelgenomen aan de “samendoen” bijeenkomsten. In deze nieuwsbrief is ook een vragenlijst
over het coalitieprogramma. Ze vragen aan de burgers om mee te denken.
- Piet M. iedereen is akkoord met het verplaatsten van de vergadering van 12 naar 5 september.
- Piet W. heeft gehoord dat er per 15 april een andere strategie gaat komen met betrekking tot de
keukentafelgesprekken. Volgens Sonja verandert er niets. Piet zal hier nog bij Sonja op terug komen.
- Piet W. Karin Kamps heeft per dorp een sociale kaart gemaakt, ze zijn bijna klaar.
- Artikel in de Limburger van vandaag (16 mei) over de MER samenwerking, dit verloopt nog
moeizaam.
- In Posterholt is een boekje aan alle bewoners uitgereikt met alle relevante info over het dorp, dit is
een burgerinitiatief van Posterholt.
- Jo H. Het rapport van de Nationale Ombudsman is iets om te agenderen. Vooral met de vraag of de
gemeente zich hierin herkent.
- Jo H. onderlinge correspondentie graag agenderen voor volgende vergadering.
- John, wanneer start het Sociale Wijkteam in Montfort? Sonja: donderdag 31 mei van 13.30 tot
15.00 uur.
- Riny, Graag voor juni de declaratie 1ste half jaar meenemen.
- Sonja, Graag Q4 en Q1 (kwartaalrapportages) agenderen voor de vergadering van juni.
- Sonja, de volgende vergadering zal de wethouder met ons de opzet van de Wmo-raad bespreken.
- Piet M., wil iedereen voor de volgende vergadering vragen opstellen voor de wethouder.

- Ans, We zullen de volgende vergadering afsluiten met een lunch.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur

Notulist, Ans Vincken

