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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 3: Wethouder Eugenie Cuijpers.
Toehoorders: 2

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
Hierna volgt een besloten agendapunt.
2.Notulen d.d. 10-10 -2018 en actie/besluitenlijst.
Verslag;
- Punt 3, 5e zin: Na discussie enz. eind van de zin “een plan van aanpak” veranderen in discussiestuk.
- Punt 5, eerste gedachtestreepje “groenbeleid`’ veranderen in Positieve gezondheid.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 47: doorlopend.
- Punt 48: januari 2019.
- Punt 61: wordt vervolgt.
- Punt 74: blijft staan.
- Punt 76: is gebeurd, toevoegen: wachten op antwoord.
- Punt 77: is gebeurd, toevoegen: wachten op antwoord.
- Punt 78: Kan weg.
- Punt 79: kan weg.
- Punt 80: Loopt.
- Punt 81: Nieuwe datum afspreken.
- Punt 82: Kan weg.
- Punt 83: Kan weg.
3. Evaluatie met Wethouder Eugenie Cuijpers.
We hebben een aantal schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld, die worden nu besproken.
- Continuïteit Wmo-raad, 5 leden zijn aftredend in 2020, de wethouder zal dit tijdig oppakken in
samenwerking met Sonja Thissen.
- Ambtelijke wisselingen zijn er regelmatig, maar vernieuwing geeft ook nieuwe kansen volgens de
wethouder. Binnen de JGZ zijn er verschuivingen, Nicole Walstock gaat voorlopig daar vervangen.
- Het huurcontract met de minderjarige Statushouders die in St. Odiliënberg woonden is vervallen. Er zijn nauwe contacten met de KBO (Katholieke Ouderen Bond) , dat wil niet zeggen dat het niet

moeilijk is om de eenzame ouderen in beeld te krijgen, er wordt wel naar gekeken hoe hier mee om
te gaan, vaak speelt ook schaamte een rol om hulp te vragen.
- Het project “Kumba” in Herkenbosch is een burger initiatief, dit werkt aan integratie van
medelanders, hiermee bedoelen we ook de arbeidsmigranten. Er is een samenwerking met
Posterholt, ook de agrariërs in Roerdalen willen hier aan me doen.
- Spin-off in het kader van Werken aan geluk b.v. Happy-Fit voor kinderen op school, dit loopt goed
en het bevordert de wisselwerking met ouders en burgers. Als kinderen iets doen of leren wordt het
thuis besproken en opgepakt.
- De gelukcoördinator Laurence Bijl hoort tot de 12 beste ambtenaren van Nederland, dit geeft een
positieve boost in Roerdalen.
- De cliëntenraad is bijna weer op sterkte; er is een nieuwe voorzitter en met nieuwe leden worden
nog gesprekken gevoerd. De adviesbevoegdheid is hiermee gewaarborgd.
- Het armoede beleid moeten we zien als een groeidocument, er wordt veel gedaan om de
eenzaamheid en armoede aan te pakken. We hebben in Roerdalen het sociale wijkteam, eetpunten,
huiskamer plus dat voor iedereen toegankelijk is, de wensbus, er is dus al heel veel. De
portefeuillehouder hiervan is wethouder den Teuling. Op het gebied van beleid moet er nog wat
gebeuren. Nu zijn er in elke kern wijkteams, bekeken wordt hoe er meer zichtbaarheid kan komen.
Een team van 6 mensen, werkzaam in heel Roerdalen die elk 40 uur werken, kan effectiever zijn dan
10 mensen 5 uur per week in een kern te laten werken. Het loopt nog niet storm in de wijkteams,
ook hebben de mensen te weinig tijd om contacten met verenigingen te leggen. In de loop van 2019
komen er meer ontwikkelingen. We gaan Paula Claessens uitnodigen in de Wmo-raad om ons
hierover bij te praten.
- Nog steeds afwezig is de rapportage over de Wmo, de Wmo-raad wil graag weten waar loopt het
goed, waar slecht, welke aspecten, kortom we willen een beeld krijgen hoe het gaat.
Kortom we hebben vragen, om die goed te beantwoorden gaat de wethouder met 2 personen uit de
Wmo en onze ambtenaar Nicole in gesprek om alles op een rij te zetten.
-We hebben een advies afgegeven over het beleidsstuk ‘Armoedebeleid” dat verder in de
gemeenteraad niet benoemd is, toch teleurstellend.
Ons advies over het Armoede beleid moet nog beantwoord worden
- De verdeling taken wethouders:
Eugenie Cuijpers: Wmo, Positieve gezondheid, Jeugd en ouderen, Onderwijs, Bibliotheek, Ruimtelijke
ordening, Plattelands en gebiedsontwikkeling.
Jan Smits: Financiën, Omgevingswet, Duurzaamheid, Grondzaken, Wonen, Water, Verkeer.
Jan den Teuling: Participatie, Armoede bestrijding, Dorpsgericht werken, Accommodatiebeleid, Sport,
Subsidies, Onderhoud openbare ruimte.
- Als burgers schulden bij de gemeente hebben, gaat de ambtenaar in gesprek, het wordt niet
doorgegeven aan een incassobureau. Tijdig met oplossingen komen helpt, ook heeft de gemeente
een potje voor extreme sociale nood.
- Wmo-raad vindt de doorloopregels bij de gemeente erg lang duren. Deze vraag wordt doorgezet
naar wethouder den Teuling.
Hierna verlaat de wethouder de vergadering, met de wens: Fijne feestdagen voor iedereen.
4. Ingekomen/uitgaande post.
Ingekomen:
-Brief B&W, zaaknummer Z18-007208 Tarief hulp bij het huishouden.
Deze brief komt op de agenda voor januari.
Uitgaand:
- Brief advies armoedebeleid Roerdalen, ter kennisgeving.

- Brief advies zonnepanelen Roerparel, ter kennisgeving.
5. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Jo H.: De nieuwe eigen bijdrage zal verandering brengen. Volgens Nicole nog meer een reden om
een goede indicatie te maken. Dit onderwerp zal nog wel terug komen.
- Jo v. H.: Er komt in Roermond een bijeenkomst over positieve gezondheid, hij stuurt het door.
- Nicole: Mooie presentatie van Jo v. H.
- Voorzitter: we zijn uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 3 januari van 17.30
tot 20.00 uur.
- Toehoorster: Wil enkele vergaderingen bijwonen, wil op komen voor de verstandelijk gehandicapte
mens.
- Toehoorder van de rekenkamer in Roerdalen: we zijn een adviesorgaan voor gemeenteraad en
bestuurders, geven gevraagd en ongevraagd advies. Zijn bezig met een enquête onder de burgers om
te weten te komen hoever de bevolking op de hoogte is van de WMO, graag bekendheid geven aan
deze enquête. De vragenlijst is begrijpelijk en anoniem, ze willen zeker 400 burgers bevragen om een
goed idee te krijgen.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.10 uur
Notulist, Ans Vincken

