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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, John Nissen, Piet Wolters, Riny Mulders penningmeester, Ria Wingen, Elvira
van Kalker, Ans Vincken secretaris, Sonja Thissen, ondersteunend ambtenaar.
Afwezig m.k. Jo Haenen.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen, bijzonder aan Sonja die na haar
zwangerschapsverlof weer terug is.
2. Notulen d.d. 13-02-2019 en actie/besluitenlijst.
Notulen: Agendapunt 3, 2e gedachtestreepje; ….dat er in Nederland veel geld naar duurzaamheid gaat maar niet
naar eenzaamheid…..Jo v. H. vindt dit jammer. Sonja stelt naar aanleiding hiervan de vraag: Hoe kunnen we
ouderen uit de eenzaamheid halen, vooral degene die zelf niet willen. Kleine discussie hierover, mogelijk dat de
verenigingen zelf een prikkel kunnen geven om mensen te activeren. Het opnemen in een groep is bij ouderen
ook vaak lastig. Ook is het zo dat als er voldoende aangeboden wordt en de oudere zelf niet wil, dan houdt het
ook op.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 47: Wethouder den Teuling komt in mei,
- Punt 81; wethouder Smits is verhinderd in mei.
- Punt 85: Afgehandeld, kan weg.
- Punt 86: Afgehandeld.
- Punt 89: Antwoord via Sonja n.a.v. onze opmerking dat er (te) veel vrachtverkeer op de Schaapsweg is: Er ligt
een onderzoek aan ten grondslag, er is niet teveel vrachtverkeer. En n.a.v. het verspringen van de
trottoirbanden: Er is geen aanleiding om hier iets aan te doen. Er is onderzoek gedaan om los fiets/voetpad te
creëren, momenteel hebben we geen geld om dit te realiseren.
- Punt 90: Verkeersveiligheid kruising Paarloweg/Bernhardlaan/N293 is het antwoord: Het is een Provinciale
weg, Bernhardlaan in 2020 in voorbereiding voor uitvoering 2021. Gemeente gaat in gesprek met de provincie
hoe dit beter kan. De raad heeft gevraagd om de kruising weer onder de aandacht te brengen bij de provincie,
echter gaven zij op dit moment er geen gehoor aan.
Naar aanleiding van de adviezen die wij naar B&W stuurden, heeft Sonja de vraag waarom we nu weer de
officiële weg volgen met onze ongevraagde adviezen, mondeling in de vergadering vragen behandelen is veel
sneller dan de route via B&W. Na enige discussie maken we de afspraak dat we zoveel mogelijk de vragen via
Sonja laten lopen en dus sneller onze antwoorden krijgen.
Dus hierbij zijn de antwoorden op onze ongevraagde adviezen gegeven, te weten brief: PM/2019/03 betreft de
verkeersveiligheid op de Schaapsweg in St. Odiliënberg en de brief: PM/2019/04 betreft de verkeersveiligheid
bij de kruising Paarloweg/Bernhardlaan/N293. Zie actie/punten 89 en 90.
Met de opmerking van de Wmo-raad dat wij ons zorgen blijven maken over deze situaties.
Omdat Sonja de vergadering verlaat is er nog een vraag voor haar van Elvira:
Is er een tegemoetkoming van het eigen risico chronische zieken gehandicapten vanaf 01-01-2019? Mensen met
een minimum inkomen die in het afgelopen twee jaar het verplichte eigen risico van de zorgverzekering volledig
hebben gebruikt, komen in aanmerking voor een gemeentelijke tegemoetkoming als ze tenminste bij CZ of VGZ

verzekerd zijn. Dit heeft Elvira gelezen in een uitgave van de gemeente Heerlen. Sonja zal dit uitzoeken, komt
nog terug.
3. Terugblik sleutelkastjes.
Op 27 februari was er een bijeenkomst “sleutelkastjes” in De Beuk in Posterholt, georganiseerd door gemeente,
Politie, Proteion en de Zorggroep. Reden was een toename van inbraken in Roerdalen waarbij de sleutelkastjes
opengebroken werden. Er was een goede opkomst, ook van de Wmo-raad. De uitleg van de Politie was duidelijk,
daarna werden er anderen opties voorgesteld dan de sleutelkastjes. Hier wil de Wmo-raad even op doorpraten,
want alleen het promoten van een Pin-Key vinden we wat beperkt. Het is ook een duur systeem. De bewoners
van de kasteelhof hebben een systeem van niet kraakbare kastjes dat verder niets kost en prima bevalt. De
politie maakt duidelijk dat een slot met politie keurmerk Veilig Wonen een goede optie is, er zijn wel 10
verschillende soorten. Zie ook: politiekeurmerk.nl . Dan is er nog de mogelijkheid om de sleutel centraal op te
halen, kortom er zijn meer opties dan die ene dure Pin-Key. Dit alles is een gevolg van overheidsbemoeienissen
door het opdoeken van bejaardenhuizen en zodoende de mensen veel te lang thuis laten wonen. Nicole
Walstock is binnen de gemeente hiermee bezig. Piet W. zal met Nicole in contact gaan om hier verder
informatie over te krijgen.
4. Hoeveel verstandelijk gehandicapten maken gebruik van de Wmo.
Antwoordt via Sonja: 32 personen krijgen begeleiding individueel en 11 groepsbegeleiding.
Dit onderwerp zal in de volgende vergadering nog terug komen.
5. Zelfredzaamheid.
Wordt volgende vergadering behandeld.
6. Aanpassing jaarschema Wmo-raadsvergaderingen 2019.
Iedereen is akkoord met de aanpassing.
7. Ingekomen/uitgaande post.
Ingekomen:
- Uitnodiging voor mantelzorgers van mensen met een verstandelijk of meervoudige beperking, voor
kennisgeving aangenomen.
- Uitnodiging Themabijeenkomst sleutelkastjes, zie agendapunt 3.
- Uitnodiging Raadsklankbordgroep, Jo H., Riny en Jo v. H. gaan hiernaar toe.
Uitgaand:
- Advies verkeersveiligheid in St. Odiliënberg Schaapsweg kenmerk PM/2019/03, afgehandeld bij agendapunt 2.
- Advies verkeersveiligheid in St. Odiliënberg kenmerk PM/2019/04, afgehandeld bij agendapunt 2.
8. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Piet W. laat weten dat de provincie € 100.000,- subsidie heeft verstrekt aan het dorpshuis in Montfort, de
verbouwing is al begonnen.
–

- John, als Wmo-raad moeten we niet op de stoel van een verkeersdeskundige gaan zitten, we kunnen wel iets
aankaarten maar geen oplossingen voorstellen, waarvan akte.
- Ria, laat weten dat ze weer gaat wandelen naar Compostella, in juni is ze weer van de partij.

–

- Ans heeft de voorzitter van de cliëntenraad uitgenodigd voor een kennismaking, wacht nog op antwoord.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.

Notulist, Ans Vincken

