Verslag 57e Wmo-raadsvergadering 13 juni 2018

inlichtingen
telefoon
datum
briefnr:

Ans Vincken
0475-532230
16-06-2018
Wmo-raad 2018.05.AV

www.wmoraadroerdalen.nl

Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, Piet Wolters, Jo Haenen, John Nissen, Riny Mulders
penningmeester, Elvira van Kalker, Ans Vincken secretaris.
Vanaf 10.30 uur Sonja Thissen, ondersteunende ambtenaar, wethouder Eugenie Cuijpers,
Freek van Heijst, stagiaire.
Afwezig m.k. Ria Wingen.

Van 9.30 tot 10.30 is er een besloten gedeelte van de vergadering.
1. Opening.
Om 10.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2.Notulen d.d. 16-05-2018 en actie/besluitenlijst.
Verslag, geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst:
Punt 46: September
Punt 47: doorlopend
Punt 48: Oktober
Punt 57: kan weg
Punt 60: kan weg
Punt 61: september
Punt 63: kan weg
Punt 64: Kan weg, armoede cijfers zijn ook op te zoeken op www.waarstaatjegemeente.nl
Punt 66: verschoven naar september
Punt 67: verschoven naar september
Punt 68: kan weg.
3. Wethouder Eugenie Cuijpers komt bijpraten en vragen beantwoorden.
De wethouder is benoemd als wethouder Sociaal Domein en Ruimtelijke ordening en ze is 1ste Loco
burgemeester geworden.
De verschuivingen op bestuurlijk gebied In MERR verband zijn niet zo groot, in Midden Limburgse
zijn wel veel nieuwe bestuurders gekomen.
Op dit moment zijn er aparte beleidsplannen voor Wmo, Jeugd en Participatie, dat komt nu in één
plan. Er blijven wel aparte begrotingen voor de 3 onderdelen. De Wmo-raad en ook de burgers
worden hier in betrokken. De resultaten van de bijeenkomst in Echt op 20-02-2018, Beleidsplan
Wmo 2015 en verder, zal aan de basis staan voor dit beleidsplan. Er wordt een factsheet van
gemaakt en die wordt dan weer aan ons en aan de gemeenteraad voorgelegd. De vraag van ons is

om de factsheet met de participanten van de betreffende vergadering te delen voor dat het in de
plannen opgenomen wordt. Het nieuwe beleidsplan zal een belangrijk stuk voor de toekomst
worden.
De Kader nota komt op 7 juli in de gemeenteraad, hij staat al op de site van de gemeente. Deze nota
is aan de burgers aangepast, door middel van vragenonderzoek aan de inwoners van Roerdalen.
Ook komt er een nieuwe omgevingswet, oa bouwen zonder gas enz. Dit komt van Den Haag, er moet
op geanticipeerd worden.
Over het krantenartikel in de Limburger: Roerdalen wil nieuwe directeur voor MER. De vraag is of er
negatieve gevolgen voor de burgers zijn en wat de gekozen oplossingrichting is. De wethouder zegt
dat klanten hier niets van ondervinden maar de werkdruk voor de consulenten wel veel te hoog is.
Het proces van de Keukentafelgesprekken is hetzelfde maar de doorlooptijd is nog te lang. De
Wethouder zou graag zien dat de doorlooptijd maximaal 3 weken is. Nu zijn 3 gemeentesecretarissen bezig met de aansturing, dat wordt dadelijk een directeur. Een onderzoek van
Berenschot heeft uitgewezen dat het doel om binnen het budget te werken niet gehaald wordt. De
gemeenteraad is akkoord met een verhoging van het budget, uiteindelijk moet het kostenbesparend
worden. Dat is ook het doel van de Samenwerking in MER verband.
De kosten van de Wmo lopen uit, dit heeft ook te maken met meer aanvragen voor Begeleiding
Individueel. Er is natuurlijk ook uitstroom, bv bij overlijden. Bij de huishoudelijke voorziening is bijna
geen uitstroom, dat blijft dus hoog.
De kosten van de Jeugdzorg overstijgen het budget, hier worden nog stappen gezet.
Mensen met de Voor-elkaar-pas van Omnibuzz kunnen ook met het gewone busvervoer.
De gemeente heeft een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder klanten, hierbij is een
verouderde adressenlijst gebruikt, waardoor inmiddels overleden personen de vragenlijst kregen.
De betreffende families hebben een excuus brief gehad.
De lopende communicatie over de prullenbak in St. Odiliënberg is nog niet af. De Wmo-raad wil
hierover een afspraak maken met Sjoerd Geraets van openbare werken.
De 3D klankbordgroep op dinsdag 12 juni is op de valreep afgelast, dit vindt de Wmo-raad jammer.
De Wethouder legt uit dat er 8 ambtenaren moeten komen om voor 6 personen presentaties te
geven, dat zijn erge hoge kosten. In de Gemeenteraadsvergaderingen kunnen geen presentaties
gegeven worden, vandaar de klankbordgroep waarin dat wel kan. De belangstelling voor deze
klankbordgroep is laag, er wordt gekeken of dit op een andere manier kan vorm krijgen. Dit terwijl
70% van het gemeentebudget naar het Sociale Domein gaat. Hier is extra informatie toch goed om te
krijgen. Wat zouden wij als Wmo-raad nog aan informatie willen krijgen, dan kan Sonja ons bijpraten.
Onze tegenvraag is wat wil de Gemeente van ons, Wmo-raad krijgen? Wij willen op alle fronten
meedenken. Daar is een klankbordgroep bij gewenst ,alleen een Raadsinformatiebrief is niet
voldoende.
Over het advies Klachtenregeling MER van de Wmo-raad Roerdalen (brief 14-04-2016 PM/2016/02).
De Wmo-raad heeft het collegevoorstel van 11-07-2017 van Jules Houben ontvangen. Nu is de Wmoraad nog in afwachting van het gevraagde besluit dat het college hierin vraagt aan het Dagelijks
bestuur of Directieteam van het Servicecentrum MER. Het antwoord is nog niet in de Wmo-raad
besproken, we plaatsen het op de actie/besluitenlijst.
Verder deelt Eugenie mee dat een officiële klacht rechtstreeks naar de eigen gemeente gaat.

Er is een vraag over de weerbaarheidtraining voor de jeugd, krijgen de scholen dat aangeboden?
Wethouder, nee, de scholen moeten er zelf mee aan de slag, want niet alle scholen willen dit.
4. Wmo- rapportages Q4 2017 en Q1 2018.
Doorgeschoven naar 5 september.
5. Rapportage nationale Ombudsman.
Doorgeschoven naar 5 september.
6. Ingekomen/uitgaande post.
Ingekomen:
- Mini symposium Dementievriendelijk Roermond, dit zal 20 september plaatsvinden in het Forum.
- Lezing anders denken, er komt nog een officiële uitnodiging, 2 personen hebben zich al aangemeld.
7. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Freek van Heijst over zijn afstudeer project: Veranderplan Mantelzorgondersteuning. Freek is nog
bezig met de rode lijn uit te zetten, hij heeft gesprekken gevoerd met burgers. De resultaten die de
Wmo raken komen nog bij ons terug in de Wmo-raad. Dit wordt mogelijk 5 september. Freek laat
weten van ons geleerd te hebben.
- Sonja vraagt het abonnementstarief voor september te agenderen.
- Sonja en de Wethouder zijn bezig met regels van Wmo-raad en Cliëntenraad gelijk te trekken. Dit
komt ook nog terug.
_- Jo v. H. vraagt of de Benchmark Jeugdzorg Roerdalen beschikbaar blijft, dat is zo.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur

Notulist, Ans Vincken

