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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, John Nissen, Jo Haenen, Piet Wolters, Riny Mulders
penningmeester, Ria Wingen, Elvira van Kalker, Ans Vincken secretaris, Nicole Walstock,
ondersteunend ambtenaar.
Bij agendapunt 6: Anita Houben, bewindvoerder.
Bij agendapunt 7: Cindy Tholen, programmaleider taalbevordering Bibliorura.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen, speciaal
Nicole Walstock, vervangster van Sonja. Kennismakingsronde; Nicole heeft 17 jaar bij de gemeente
Maastricht gewerkt en nu via bureau Maandag als beleidsmedewerker.
Verder staat de voorzitter stil bij het feit dat 2 leden van de Wmo-raad hun 50 jarig huwelijksfeest
hadden gehouden, n.l. Jo van Horen met echtgenote op 19-10-2018 en Ans Vincken met echtgenoot
op 22-06-2018.
Verder zal de agenda i.v.m. gasten in een andere volgorde doorlopen worden.
2.Notulen d.d. 10-10 -2018 en actie/besluitenlijst.
Verslag, geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 47: doorlopend.
- Punt 48: wordt december of januari.
- Punt 61: wordt vervolgd.
- Punt 71: kan weg.
- Punt 72: kan weg.
- Punt 73: kan weg.
- Punt 74: blijft staan.
- Punt 75: kan weg.
6. Anita Houben, bewindvoerder komt toelichting geven over haar werk als bewindvoerder.
Anita is bewindvoerder bij haar eigen bedrijf: In Balans. We hebben haar gevraagd iets te vertellen
over haar werk als bewindvoerder. Wat doet een bewindvoerder zoal:
Daar waar mensen niet zelfstandig hun zaken kunnen beheren kan een bewindvoerder dit
overnemen. Budgetbeheer, de vrijwillige vorm, wordt vastgelegd in een overeenkomst en kan
opgezegd worden door de overeenkomst te beëindigen. Beschermingsbeheer ofwel
onderbewindstelling, wordt via de rechtbank aangevraagd en uitgesproken, dit noemt men de
beschikking. Opheffing van het bewind moet aangevraagd worden bij de rechtbank.
De gemeente kan mensen die een uitkering aanvragen en in een moeilijke financiële positie zitten,
erop wijzen dat ze budgetbeheer, (bewindvoering of budgetcoaching) kunnen aanvragen. Omdat de
aanvrager van de uitkering bankafschriften van de laatste 3 maanden moeten laten zien zal het al

snel duidelijk zijn hoe het uitgavenpatroon is en kan de bewindvoerder of budgetcoach sneller zaken
stabiliseren. Met deze ondersteuning kan de uitkeringsgerechtigde geholpen worden om zijn/haar
financiële problemen op te lossen en/of te voorkomen.
Het verzoek onderbewindstelling wordt meestal ingediend door de rechthebbende maar ook het
college van B&W kan dit doen. De rechthebbende draagt een bewindvoerder voor. Bewindvoering is
een beschermingsmaatregel en kan niet zomaar gestopt worden, dat moet officieel aangevraagd
worden. De kosten van de bewindvoering moet de burger zelf betalen, bij een laag inkomen kan
hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd worden. Dit is een taak van de bewindvoerder.
Bij het verzoek onderbewindstelling moet door een professionele bewindvoerder een plan van
aanpak worden opgesteld en ingediend worden. Hierna volgt een gesprek met de kantonrechter of
juridisch medewerker en wordt door de kantonrechter uitspraak gedaan. Na ingang van het bewind
moet binnen 4 maanden de boedelbeschrijving opgemaakt worden.
Elk jaar moet de bewindvoerder verantwoording afleggen bij de rechtbank.
Een familielid kan ook bewindvoerder worden.
Als mensen in de schuldhulpverlening terecht komen, WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen) dan moeten ze met een WSNP- bewindvoerder aan de slag, op deze manier kunnen
mensen dan wel van hun schulden afkomen. Bij een faillissement blijft je schuld staan.
Bewindvoerder is een vrij beroep waarbij je moet voldoen aan kwaliteitseisen. Elk jaar moet een
handhavingverzoek ingediend worden bij de kantonrechter om te toetsen of je nog aan de
kwaliteitseisen voldoet. Een onderdeel hiervan is een accountantsonderzoek.
3. Verzoek om beleid, Armoedebeleid Gemeente Roerdalen 2019-2021.
Op 26 september was een delegatie van de Wmo-raad aanwezig bij de themabijeenkomst waarbij
o.a. het hernieuwde armoedebeleid werd besproken. Op ons verzoek heeft Sonja ons het concept
Armoedebeleid 2019-2021 Arm in Arm toegestuurd. Er is geen adviesvraag voor de Wmo-raad.
Omdat het stuk al op korte termijn in de gemeenteraad behandeld wordt, willen we er nu toch naar
kijken. Wat vinden we van dit beleidstuk? Na discussie vinden we dat het eigenlijk nog geen
beleidsplan is maar meer een discussiestuk. Doelen zijn nog niet of te mager verwoord en zijn
onvoldoende gerelateerd aan de probleemstellingen. Onze conclusie is dat we een ongevraagd
advies afgeven aan B&W met het advies het stuk te laten herzien tot een richtinggevend document.
Jo H. en de voorzitter zullen een brief opstellen voor B&W.
Naar aanleiding van het project Zonnedak Roerparel: Duurzaam Roerdalen wil een fonds oprichten
om de minima een kans te geven om hierin mee te kunnen doen. Als Wmo-raad staan wij hierachter
en zullen dit in een advies aan B&W laten weten.
7. Cindy Tholen, programmaleider taalbevordering Bibliorura.
Cindy wil ons graag uitleggen wat Bibliorura allemaal aan taalbevordering doet:
Laaggeletterdheid wil zeggen dat je op het gebied van lezen en schrijven je niet voldoende staande
kunt houden in de maatschappij. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Nederland 1.3 miljoen
mensen laaggeletterd zijn. In de MER gemeenten gaat het om 5 tot 8 %, Roermond 16%. Bibliorura is
druk bezig met allerlei manieren om mensen te bereiken teneinde de laaggeletterdheid te bestrijden.
Er is een digiTaalhuis opgezet met verschillende thema’s zoals: het taalcafé om samen de
Nederlandse taal te oefenen, Spreekuur om handiger te worden met de computer en internet en een
cursus werken met de digitale overheid. Dit is nog niet gestart in Roerdalen, hier is men nog
zoekende hoe de mensen te bereiken, alle suggesties zijn welkom. Mond op mond reclame werkt
nog het beste. Het digiTaalhuis is ook een goede manier voor de sociale contacten. Mensen met een
buitenlandse achtergrond hebben geen problemen met hun laaggeletterdheid, bij Nederlandse
mensen rust er een taboe op. Belangrijk is dat je kijkt wat past bij de mensen, zo help je het beste.

Zo gaan consulenten op het consultatiebureau met ouders in gesprek en via de scholen proberen de
leesconsulenten de ouders ook te bereiken. Verder is er een filmpje in ontwikkeling, dat mogelijk in
ziekenhuizen en huisartsenpraktijken gedraaid kan worden, onder het wachten kunnen mensen daar
naar kijken, zeker omdat de laaggeletterde niet zo snel een folder zal inkijken.
4. Ingekomen/uitgaande post.
- Advies verlenging zittingstermijn Wmo-raad. College volgt advies.
- Programmabegroting gemeente, dit is ter informatie aangenomen.
- Uitnodiging foto expositie Mantel der Liefde.
- Begroting Wmo-raad 2019, B&W is akkoord met onze begroting.
Uitgaand:
- Afspraak met de voedselbank Roermond 15-10-2018.

5. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Jo van H.; Graag nog eens op de positieve gezondheid terugkomen. We zullen Nicole Idema
(bewegingsonderwijs en leefstijl) en Tanja van Melick (voedseleducatie en leefstijl) van Happy Fit
uitnodigen om ons te vertellen hoe het loopt, dit zal februari worden.
- Jo van H.; Gaat een agendapunt voorbereiden over het gezond leven in Roerdalen.
- Jo H.; Er loopt nog een discussie wie het vervoer van de minima bij ziekte betaalt; hij is er mee
bezig, wordt vervolgd.
- Elvira; Heeft signalen dat het bij de jeugdzorg nog niet helemaal goed loopt. Dit is landelijk overal
bezig, budget is te laag enz. Gelukkig hebben de gemeenten, ook Roerdalen extra gelden hiervoor
gekregen.
- Ans; In december kan de Wethouder Eugenie Cuijpers niet, we zullen wethouder Jan Smits
uitnodigen om kennis te maken met de Wmo-raad en om over zijn portefeuille te praten.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur
Notulist, Ans Vincken

