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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, John Nissen, Jo Haenen, Piet Wolters, Riny Mulders
penningmeester, Ria Wingen, Ans Vincken secretaris, Sonja Thissen, ondersteunend ambtenaar.
Afwezig m.k. Elvira van Kalker.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2.Notulen d.d. 5-09 -2018 en actie/besluitenlijst.
Verslag, geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 46: 5 Scholen van Swalm en Roer maken gebruik van de methode “ goed gedaan”
pestprotocol. Verder maken ze gebruik van methodieken waaronder, “Wide Positive Behavior
Support” of vreedzame school. Posterholt heeft de methode “ beter omgaan met elkaar” en “
effectieve conflicthanteringen”. De scholen betalen zelf de kosten hiervoor.
De weerbaarheid van de burgers komt via de begroting in de raad, wij zullen het voor november of
december agenderen.
- Punt 47: doorlopend.
- Punt 48: Zelfredzaamheid, gaan we als een apart agendapunt behandelen in dec of januari.
- Punt 61: De Provincie heeft het project prullenbak, dit gaat nog enkel maanden duren. Sjoerd
Geraets is er ook mee bezig. Zonodig zal de prullenbak geplaatst worden door de gemeente. Punt
kan weg.
- Punt 69: De directie MER heeft het advies van Jules Houben niet aangenomen, in artikel 7 toegelicht
dat er geen onafhankelijk persoon aangesteld wordt. Punt kan weg.
3. Begroting Wmo-raad.
De begroting is verstuurd en in behandeling genomen.
4. Herbenoemingen Wmo-raadsleden.
De procedure loopt.
5. Meervoudige hulpvragen helpen naar zelfredzaamheid.
We zien dat burgers elkaar steeds meer helpen. De wensbus loopt ook al goed. In Montfort nemen
rond de 45 mensen deel aan het eetpunt. De laagdrempelig werkt steeds beter. Zie ook bij de
actie/besluitenlijst punt 48.
6. Terugblik themabijeenkomsten.
De verschillende themabijeenkomsten zijn goed bezocht:

- Symposium Dementievriendelijk dat doen we samen, 20-09-2018: Roermond wil een
dementievriendelijke gemeente worden, vandaar dit symposium, gezien de verwachtingen met de
vergrijzing in de toekomst, is hier nog veel te doen, de aanzet is hier nu gemaakt.
- Plan van aanpak mensen met verward gedrag 24-09-2018, zijn mensen met verward gedrag
geholpen met een speciaal telefoonnummer, want 112 is niet de juiste weg. Hoe het zal gaan werken
is nog niet duidelijk.
- Themabijeenkomst uitdagingen en kansen op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie 26-092018. Het thema van deze bijeenkomst was het hernieuwde armoedebeleid van de gemeente
Roerdalen, waarbij verder gekeken wordt dan alleen de financiële kant van armoede. Er moet
regionaal samengewerkt worden, maar lokaal moet het uitgevoerd worden. Dit onderwerp komt nog
terug.
7. Ingekomen/uitgaande post.
Ingekomen post:
- Verslag anders denken, via Jo H. : Gezamenlijke kern/visie uit deze bijeenkomst:
Alle mensen die zich betrokken voelen bij de situatie bij elkaar roepen en vanuit openheid en
gelijkheid laten bijdragen en gezamenlijk besluiten wat er nodig is om een situatie te veranderen.
Hier komt nog een vervolg op.
- Uitnodiging symposium “het andere gezicht van dementie” 15-11-2018, dit symposium slaan we af
wegens de hoge kosten.
8. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Sonja gaat met zwangerschapsverlof, haar opvolger is Nicole Walstock van Bureau Maandag.
- In de toekomst zal de Wmo-raad mogelijk een Sociaal Domein Raad worden.
- Riny stuurt ons de uitnodiging door: Conferentie “Limburg sterk tegen armoede” 26-10-2018.
- We discussiëren nog verder over onze eigen doelen in de Wmo-raad, waar kunnen we onze
meerwaarde uit halen. We willen vooral graag weten wat er allemaal in het sociale domein gebeurt
en of we ook al de rapportage hierover krijgen. Hier gaan we extra aandacht aan besteden.
- Voor de volgende vergadering gaan we een bewindvoerder uitnodigen, dit in het kader van het
armoede beleid van de gemeente. Riny neemt dat op zich.
- Om inzicht in de voedselbank te krijgen willen we hier een bezoek aan gaan brengen, Ans maakt
een afspraak.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
Notulist, Ans Vincken

