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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, John Nissen, Riny Mulders penningmeester, Ria Wingen, Ans
Vincken secretaris, Sonja Thissen, ondersteunende ambtenaar, Freek van Heijst, stagiaire.
Afwezig m.k. Piet Wolters, Jo Haenen. Z.k. Elvira van Kalker.
Bij agendapunt 3: toelichting door Michel Janssen, ambtenaar.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2.Notulen d.d. 13-06-2018 en actie/besluitenlijst.
Verslag, geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst:
Punt 46: Sonja zal uitzoeken hoe de scholen geïnformeerd worden over de weerbaarheidtraining en
hoe de financiering is.
Punt 47: doorlopend.
Punt 48: Oktober.
Punt 57: kan weg.
Punt 61: Jo Haenen.
Punt 69: Sonja, Wethouder Eugenie Cuijpers en de gemeentesecretaris.
Punt 70: kan weg.
3. Conceptbegroting Gemeente, met oa weerbaarheid burgers.
Michel Janssen komt op dit punt toelichting geven, hij praat ons bij, het stuk is nog onder embargo,
vandaar geen verslag over dit punt.
4. Eigen bijdrage Wmo, abonnementstarief.
Sonja; er zijn landelijke plannen om de eigen bijdrage naar €17,50 per 4 weken bij te stellen. Hoe de
gemeenten hier compensatie voor krijgen is nog niet duidelijk. Het zou b.v. kunnen zijn dat mensen
die nu een particuliere hulp hebben, de hulp via de Wmo gaan aanvragen, aangezien dat goedkoper
is. Dit kan een probleem zijn. Voordeel voor cliënten is als er veel hulp nodig is er een stapeling van
kosten komen, dit wordt hier ondervangen. Voorlopig is het nog niet in de uitvoering, het kan 2020
worden.
5. Wmo- rapportages Q4 2017 en Q1 2018.
In dit kwartaal dashboard is te zien dat de individuele begeleiding stijgt. Er wordt meer gebruik
gemaakt van de maatwerkvoorziening begeleiding individueel.

Er zijn veel burgers met psychische aandoeningen, de oorzaak is niet bekend, hier wordt zeker naar
gekeken. Binnen de leeftijdsgroep 45-65 zijn ook veel probleemsituaties, in de ene kern meer als de
andere, ook hier zijn ze mee bezig.
6. Veranderplan Mantelzorgondersteuning, nota Freek van Heijst.
Deze nota is het afstuurproject van Freek van Heijst waarmee hij geslaagd is met zijn opleiding.
Hij komt het toelichten, ook is het de bedoeling dat de gemeente met dit rapport aan de slag gaat.
In het rapport onderzoekt Freek waar de behoeftes liggen van de mantelzorgers en hoe respijtzorg
aan te bieden is. In persoonlijke gesprekken met 10 mantelzorgers worden de problemen gebundeld.
Opvallend is dat de mantelzorgers het liefst alles zelf doen, het uit handen geven van zorg blijkt
moeilijk te zijn. Toch kan respijtzorg of het huiskamerproject net voldoende zijn om de zorg vol te
houden. Roerdalen heeft zeker 800 mantelzorger, mogelijk nog meer maar die zijn niet in beeld.
Bij de aanbevelingen kijkt Freek ook naar de mogelijkheden om met een Wmo -indicatie een tijdelijke
opname in een logeerkamer te bewerkstelligen om de mantelzorger even te ontlasten. Hier moet
onderzocht worden hoe de vergoedingen aan de zorgaanbieder betaald worden.
De Wmo-raad complimenteert Freek met het mooie rapport.
7. Ingekomen/uitgaande post.
Ingekomen post:
- Raadsinformatiebrief; geen zelfstandige regio voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen
per 01-01-2020.
Naar aanleiding van deze brief; Sonja neemt zitting in groep waarin dit besproken wordt, het zou
mooi zijn als Roermond centrum gemeente wordt voor Midden- Limburg en als het verdeelmodel
wordt ingevoerd.
8. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
-Jo van H.; naar aanleiding van de mail van 24-08 van Wim Peijnenborgh die als vrijwilliger bij MEENML bezig is met een achterban onderzoek in de regio NML. Zijn vraag is hoe de doelgroep, mensen
met een beperking, vertegenwoordigd wordt in onze Wmo-raad. De Wmo-raad heeft niet een
speciale vertegenwoordiging in deze, mogelijk kunnen we het veralgemeniseren.
- Jo van H.; KansPlus en Sien zijn landelijke belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke
beperking. We vinden het belangrijk dat lokale belangenbehartigers in verschillende organisaties en
domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te kunnen delen. Ze nodigen ons uit
voor een bijeenkomst in de regio: 31-10-2018 van 19.30 to 21.30 in de Turfhoeve te Sevenum. Zie
mail 4 september, wie gaat hier naar toe vraag Jo.
- Jo van H.; klopt het dat burgers vanuit Posterholt naar Swalmen moeten voor dagopvang? Sonja,
dat is mogelijk want in Swalmen wordt gespecialiseerde opvang geboden.
Naar aanleiding van deze vraag laat Sonja weten dat de burgers in Roerdalen die gebruik maken van
de dagopvang in Roerdalen allemaal tevreden zijn. Sonja heeft ze allemaal bezocht. Belangrijk is dat
er zoveel mogelijk vanuit de mens gekeken wordt en dan pas kijken of de regels passen.
- Riny; Op 26 september is er in het gemeentehuis een bijeenkomst met de onderwerpen: Jeugd,
Wmo en participatie. Krijgen wij als Wmo-raad hier een uitnodiging voor? Sonja neemt dit op.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.10 uur
Hierna volgt nog een besloten agendapunt.
Notulist, Ans Vincken

