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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Nicole Idema van Happy Fit over hun activiteiten.
Nicole komt alleen omdat Tanja van Melick verhinderd is.
Happy Fit is een initiatief van voedingsdeskundige Tanja van Melick en docent bewegingsonderwijs
Nicole Idema. Het is gericht op een gezonde leefstijl voor basisschoolleerlingen met als pijlers
beweging, voeding en gedrag. Door de kinderen te laten bewegen komen ze sneller tot de kern en
zullen ze sneller hun hoofd leegmaken. Het daagt kinderen uit om na te denken over hun eigen
leefstijl met betrekking tot eet- en beweeggedrag. Zo is de Happy Fit uitgeschreven. Er is gestart met
een pilot in Posterholt en een meting in Herkenbosch, hier werd nog geen programma aangeboden,
alleen de meting. Na 7 maanden interventie waren de verschillen groot, duidelijke vooruitgang waar
het programma draaide. Hierop is het programma op alle scholen in Roerdalen gestart, een
combinatie van gymles, voeding en leefstijl. De financiering komt van de gemeente uit de begroting
Positieve Gezondheid. Dit wordt jaarlijks vastgesteld, er is nog geen structurele meerjarige begroting.
Wegens het succes volgt er een uitbreiding naar de scholen van Maasgouw en Leudal. Ook is er
begeleiding voor mensen met een beperking en voor de minima. Er wordt nagedacht hoe het
programma ook op de middelbare scholen aan te bieden is, hier is nog veel te halen.
3. Notulen d.d. 16-01-2019 en actie/besluitenlijst.
Notulen: Geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 47: Wethouder J. den Teuling komt op 15 mei in onze vergadering.
- Punt 48: Agenderen voor maart of april 2019, er is een beweging in Nederland om mensen langer in
de eigen omgeving te laten wonen, dan praten we over: mantelzorg, vervoer en veiligheid. Opvallend
is dat er in Nederland veel geld naar duurzaamheid gaat maar niet naar eenzaamheid, hoe kunnen
we dit voorkomen. We opperen dat een bezoek aan de burgers boven de 75 misschien wat zou
opleveren, bv in kaart brengen hoeveel mensen eenzaam zijn in de eigen gemeente.
In het verlengde van dit agendapunt vertelt Jo H. hoe de wensbus tot stand is gekomen en de
meerwaarde hiervan. De provincie heeft voor 5 jaar een subsidie verstrekt waarvan de bus is
aangeschaft. Burgers kunnen binnen de gemeentegrens voor €1,50 een rit krijgen en buiten de
gemeente voor €3.-. Buiten de gemeente zijn het afgesproken doelen, zoals ZH enz.

Iedereen kan een beroep doen op de wensbus, invaliden die hulp nodig hebben kunnen met een
indicatie gebruik maken van Omnibuzz.
- Punt 61: Wordt juni.
- Punt 74: Afgehandeld, kan weg.
- Punt 76: is gebeurd, toevoegen: wachten op antwoord.
- Punt 77: is gebeurd, toevoegen: wachten op antwoord.
Als Wmo-raad vinden we het niet prettig dat we steeds zo lang op een antwoord moeten wachten,
voelt als een belediging. We merken op dat dit ook voor de individuele burger telt.
- Punt 80: Afgehandeld, kan weg.
- Punt 81: Wethouder J. Smits komt 15 mei voor een kennismaking.
- Punt 84: April 2019.
- Punt 85: Afgehandeld, kan weg.
- Punt 86: Afgehandeld. Kan weg.
4. Verslag gesprek Wmo-raadsleden met Wethouder E. Cuijpers.
Dit gesprek is redelijk goed verlopen, al onze wensen en opmerkingen werden positief opgepakt, het
kan, dus we doen het. Er zal een filter op de informatie komen die vanuit de MER® komt, zodat we
voldoende geïnformeerd worden. Ook kunnen we de gegevens vinden in: Waar staat mijn gemeente.
Alleen het eruit lichten is moeilijk.
5. Ingekomen/uitgaande post.
Inkomend:
- Geef mantelzorgers een stevige ondersteuning, artikel volkskrant.
Dit is ter kennisgeving, blijft interessant hoe de maatschappij naar kosten en baten kijkt.
Uitgaand:
- Advies Positieve Gezondheid in Roerdalen, kenmerk PM/2019/01, dit advies wacht nog op
antwoord.
- Advies Tarief bij het huishouden, kenmerk PM/2019/2, wacht nog op antwoord.
6. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Vraag van publiek: Hoeveel verstandelijk gehandicapten maken gebruik van de Wmo? Deze vraag
zullen we doorsluizen naar onze ambtelijke ondersteuning.
- Jo v. H.: Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de BMV2’s, zijn er vorderingen?
- Jo H.: Uit de notulen van de cliëntenraad blijkt dat ze vreemd opkijken over ons advies
Armoedebeleid. Ook is de vraag, komt er een adviesraad Sociaal Domein, dit is ons niet bekend. We
zullen de nieuwe voorzitter uitnodigen om kennis te maken en te kijken of we elkaar kunnen
ondersteunen.
- Jo H.: Over de verkeersveiligheid in Roerdalen, er zijn wel aandachtspunten, b.v. bij de
Paarloweg/Bernhardlaan/N293 in St. Odiliënberg, hier zou in 2011 een rotonde komen maar er is
toen gekozen om die bij de Schaapsweg te leggen. Kunnen we een advies aan B&W geven teneinde
toch een rotonde op die plaats te kunnen aanleggen. Ook op de Schaapsweg zijn gevaarlijke stukken,
blokjes van 30cm, die zijn levensgevaarlijk.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.
Notulist, Ans Vincken

