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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
Hierna volgt een besloten agendapunt.
2.Notulen d.d. 19-12 -2018 en actie/besluitenlijst.
Verslag:
Agendapunt 3, 9e gedachtestreepje, Jo H. stelt een aanpassing voor: De wethouder gaat met 2
personen uit de Wmo-raad en de ambtenaar in gesprek om alles op een rij te zetten.
Bij het 11e gedachtestreepje: We hebben een advies afgegeven over het beleidsstuk
“Armoedebeleid” dat verder in de gemeenteraad niet benoemd is, toch teleurstellend.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 47: We gaan wethouder J. den Teuling voor april uitnodigen om dit punt te bespreken.
- Punt 48: Februari/maart 2019.
- Punt 61: Wordt juni.
- Punt 74: Kan weg.
- Punt 76: is gebeurd, toevoegen: wachten op antwoord.
- Punt 77: is gebeurd, toevoegen: wachten op antwoord.
- Punt 80: Kan weg.
- Punt 81: We gaan wethouder J. Smits uitnodigen voor een kennismaking.
- Punt 84: Kan weg, in de rondvraag komt nog een toelichting.
- Punt 85: kan weg.
2a. Ontwikkelingen gemeenschappelijke ruimten in de seniorenhofjes in Roerdalen.
Betreft de hofjes :
- Kasteelhof te Herkenbosch
- Kloosterhof te Posterholt
- Andreasheem te Melick
- De Vaert te Montfort
- Aan de Tram te Vlodrop
Dit agendapunt is op het laatste moment toegevoegd, naar aanleiding van vragen uit een
seniorenhof. Ter verduidelijking: In de jaren 80 zijn in de kernen van Roerdalen Seniorenhofjes
gebouwd, elke seniorenhof heeft een gemeenschappelijke ruimte met rondom de woningen voor
burgers vanaf 55 jaar. De bedoeling van deze ruimte was, elkaar ontmoeten en activiteiten

ondernemen. Hier werd weinig of geen gebruik van gemaakt. Vervolgens werd de ruimte, die de
gemeente van bouwvereniging Wonen Limburg gehuurd had, aan De Zorggroep doorverhuurd om
dagopvang aan te bieden voor de ouderen. Met ingang van 01-01-2019 heeft de gemeente de huur
opgezegd bij Wonen Limburg en vervolgens heeft De Zorggroep hun taken (w.o. poetsen) stop gezet.
Dagactiviteiten lopen gewoon door. Omdat er nu een probleem ontstaan is, b.v. wie maakt de ruimte
schoon en betaalt de energie, maken de gebruikers zich zorgen over de toekomst van de
gemeenschappelijke ruimte. Daarom zal op 17-01-2019 een spoedvergadering plaatsvinden met de
Gemeente, De Zorggroep en Wonen Limburg. Hier zal een oplossing gezocht worden voor dit
probleem, en wel : op korte termijn en op langere termijn.
3. Conceptbrief naar aanleiding presentatie Jo v. H. over Positieve Gezondheid.
De conceptbrief, Advies Positieve Gezondheid in Roerdalen, wordt grondig doorgenomen en op
punten bijgeschaafd. Als Wmo-raad willen we zeker bijdragen aan de positieve gezondheid van de
burgers.
4. Ingekomen/uitgaande post.
Inkomend:
- Waar staat je gemeente, ter informatie aangenomen.
- Anders denken in de praktijk, is behandeld.
5. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Voorzitter: Er zijn enkele vragen van burgers naar de ambtenaar doorgezet, deze heeft ze
behandeld. Naar aanleiding hiervan blijkt dat een afwijzing, dus geen indicatie, soms erg laat wordt
doorgegeven aan de aanvrager, dat moet sneller en beter gemotiveerd worden.
- Gast: De verstandelijk gehandicapte onder de 18 jaar, krijgt deze ook aandacht in de Wmo-raad?
- Piet W. : In 2015 is in Montfort het project Montfort Bijzonder Vitaal gestart onder leiding van veel
vrijwilligers. Dit loopt prima, nu is een projectgroepje bezig dit uit te breiden naar Roerdalen
Bijzonder Vitaal. Het projectgroepje bestaat uit 1 a 2 personen uit elke kern.
- Elvira: Er zijn grote problemen binnen de jeugdzorg. Onze ambtenaar geeft aan dat ze er druk mee
bezig zijn. In februari start de nieuwe beleidsmedewerker. Er zullen strengere en intensievere
afspraken komen, de zorg voor de kinderen staat op punt een.
- Jo H.: naar aanleiding van de actielijst punt 84, we hebben de volgende bespreekpunten voor de
afspraak met de wethouder en ambtenaar: Populatie: Aantal huishoudens met Wmo voorzieningen ,
Totaal en per soort voorziening (vervoer,hulpmiddelen, HBH Woonvoorziening ,begeleiding
groep/individueel,PGK). Aantal aanvragen Wmo en op boekingen (idem Jeugdzorg en Bijstand).
Aantal gevraagde cliëntondersteuningen Aantal geregistreerde mantelzorgers. Doorlooptijden van de
aanvragen kortste, gemiddeld en langste. Proces; Doorlooptijden van de klachten kortste, gemiddeld
en langste. Kwaliteit: Geregistreerde Klachten (ingediend, toegekend/afgewezen). Positieve
gezondheidsscore Roerdalen (nog te ontwikkelen)Resultaten fig 1 … 9 cliëntervaring (op basis van
keukentafelgesprekken…..).
- Jo v. H.: Hoe zijn de kosten van bewindvoering in samenhang met de bijstand.
- Jo H.: Roerdalen zingt, dit breng verbinding tussen de jeugd en volwassenen, aan te bevelen.

9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
Notulist, Ans Vincken

