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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, John Nissen, Jo Haenen, Riny Mulders penningmeester, Elvira
van Kalker, Ans Vincken secretaris, Sonja Thissen, ondersteunend ambtenaar.
Toehoorder 1.
Afwezig m.k. Piet Wolters, Ria Wingen.
Bij agendapunt 3, Krystel Nieuborg en Paula Claessens.
Bij agendapunt 4, Hay Nelissen en Mart van Melick.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Notulen d.d. 13-03-2019 en actie/besluitenlijst.
Notulen: geen op of aanmerkingen.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 47: Wethouder den Teuling komt in mei, Sonja vraagt of Wethouder Smits later in het jaar nog
wil komen kennismaken.
- Punt 48: Schuift op naar september; we willen dan de actuele stand van zaken krijgen betreffende
zelfredzaamheid. Heeft de MER de plicht om uit te zoeken of zorg is geleverd? Volgens Sonja wordt
er proefsgewijze gecheckt.
- Punt 61: Blijft, vraag is of het op de planning van de provincie staat, zie mail Sonja 18-04-2019. Er is
geen info gekregen door de gemeente.
- Punt 76: Ons advies is voor zover mogelijk meegenomen en vervolgens is het in de Gemeenteraad
vastgesteld, december 2018. Met de opmerking dat ze met sommige onderdelen wel maar met grote
delen het niet eens waren. Blijft nog staan omdat Sonja hier nog mondeling verder op zal
antwoorden.
- Punt 77: Het voorstel om burgers met een lager inkomen mee te laten doen met het project
Zonnedak Roerparel zal door middel van een gemeentefonds moeten gebeuren, in mei zal er
antwoord komen.
- Punt 81: kan weg.
- Punt 84: We wachten nog op de kwartaalrapportage. Kijken of onze vragen meegenomen worden.
Sonja gaat voor de volgende vergadering proberen ons te antwoorden. Ans stuurt Sonja de
wensenlijst op.
- Punt 85: Over ons advies op een Wmo-raadsbrief met bijlage, deze raadsbrief, met name de bijlage
had ons niet toegezonden moeten worden. We hebben ons advies op verzoek ook van de website
gehaald. In de volgende vergadering zullen we met Sonja in het besloten gedeelte van de vergadering
hier nog op terug komen.
- Punt 86: We hebben op onderdelen een antwoord gekregen op ons advies over positieve
gezondheid. Het wordt helemaal omarmd. Voor de volwassenen wordt ook iets georganiseerd in de
huiskamer plus, b.v. Gezonde maaltijden en bewegen. Ook voor de groep verstandelijk

gehandicapten is er de Happy Fit speciaal o.a. 10 maal per jaar activiteiten en sport. Op dit moment
doen de scholen nog niet mee met het opzetten van moestuintjes. Er komt nog een antwoord op
andere opmerkingen b.v. de bermen enz.
- Punt 88: De voorzitter van de cliëntenraad wordt in het najaar uitgenodigd voor een kennismaking.
– Punt 89: Terug plaatsten op actie/besluitenlijst, nog niet afgehandeld.
- Punt 90: Terug plaatsten op actie/besluitenlijst, nog niet afgehandeld.
- Punt 91: Kan weg, met de opmerking dat we wel antwoorden op onze vragen willen.
- Punt 92: komt terug in het najaar.
- Punt 93: Vroeger was er de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze is sinds
2014 afgeschaft. In plaats van de WTC biedt de gemeente nu ondersteuning op maat via de Wmo
en/of bijzonder bijstand. Mensen met een laag inkomen kunnen een collectieve zorgverzekering bij
CZ of VGZ afsluiten. Zij betalen dan een lagere premie voor de verzekering. Zij kunnen ook een
aanvullende verzekering kiezen. Op de website www.gezondverzekerd.nl staat wat de mogelijkheden
zijn in de gemeente Roerdalen. Hierna kan dit punt weg.
- punt 94: Sleutelkastjes, we adviseren de gemeente om geen product gebonden advies of
aanbeveling naar de burgers te doen. Nota bene de in de bijeenkomst getoonde Pin-Key sleutel had
geen binnenknop die middels een chip geactiveerd werd en was dus niet de versie van de Pin Key uit
de goedgekeurde productenlijst van het Politiekeurmerk. Dat zou schijnzekerheid kunnen bieden.
Laat het aan professionals over m.a.w. het is beter om te adviseren het politiekeurmerk te volgen.

3. Krystel Nieuborg en Paula Claessens over het doorontwikkelen van het wijkteam.
Krystel en Paula komen een toelichting geven over de doorontwikkeling van de samenwerking
binnen het sociaal domein (het voorliggend veld). Het doel is om meer en beter te verbinden en
vragen van inwoners snel en makkelijk op te pakken. Het gaat hierbij ook om alle hulp die niet
geïndiceerd is, dus er wordt breder gekeken dan alleen het sociale wijkteam. Het doel is om de
burgers in hun eigen kracht te zetten en hun sociale netwerk aan te spreken. Het is de bedoeling dat
de eerste hulpverlener die een inwoner aanspreekt, de inwoner ook verder helpt. Mocht blijken dat
de hulpverlener (regisseur) niet de meest passende ingang biedt, dan wordt er zodanig
doorverwezen dat de inwoner daar geen last van heeft. Er is een projectgroep opgezet die bestaat uit
de gemeente en de huidige samenwerkingspartners. Deze projectgroep werkt aan een nieuwe
samenwerkingsvorm waarbij de gemeente opdrachtgever is en de huidige samenwerkingspartners
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dus, met andere woorden, de gemeente
bepaalt WAT er gebeurt en de partners bepalen HOE het wordt uitgevoerd. Onderlinge
organisatiebelangen van de samenwerkingspartners vallen hiermee weg. Het is de grootste uitdaging
van de gemeente om de regie uit handen te geven en ervoor te zorgen dat de partners met elkaar
gaan samenwerken. Op het niveau van de uitvoering werken de huidige partners al samen. De
gemeente formuleert WAT er door de partners moet worden uitgevoerd en verleent daartoe het
budget. De partners zijn verantwoordelijk voor een goede samenwerking en het bieden van de juiste
hulp(verlening), aangepast op de hulpvraag van de inwoners. Op dit moment is deze
doorontwikkeling ingezet in de gemeente Roerdalen. De MER is er ook mee bezig, mogelijk volgt
deze nog.
Het is de planning om in juli 2019 de contouren van de nieuwe samenwerking duidelijk te hebben en
te kunnen presenteren aan het college en de gemeenteraad. Na de zomer willen ze beginnen met
het opstarten van de nieuwe samenwerkingsvorm. In januari 2020 moet de implementatie volgen.
Krystel en Paula stellen ons de volgende vraag: met welke vragen wil je naar een wijkteam gaan? Hoe
bereiken we elkaar? Het luisterend oor in bijvoorbeeld winkels en onder buurtgenoten speelt ook
mee. Een aantal van ons geven het antwoord: "Alles waar we niet in de omgeving mee terecht
kunnen of onze omgeving niet mee willen belasten."

4. Hay Nelissen en Mart van Melick van Duurzaam Roerdalen.
Hay en Mart zijn bestuursleden van de coöperatie Duurzaam Roerdalen, opgericht in juni 2017.
Een van de doelstellingen is het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie
in de gemeente Roerdalen. Zie ook www.duurzaamroerdalen.nl
Er is het plan ontstaan om ook de burgers mee te kunnen laten doen in een project genoemd
Zonnedak Roerparel. Dit is een zogenoemd postcoderoos project. Op het dak van het
gemeenschapshuis de Roerparel worden zonnepanelen gelegd waarin de burger mee kan
participeren. Ook de sociale huurders en minder draagkrachtigen willen ze erbij halen, door middel
van leningen die zichzelf betalen door lagere energiekosten. De Wmo-raad heeft hier al een positief
advies over afgegeven. In samenwerking met de Bouwvereniging en de gemeente worden ook de
mogelijkheid geboden om het huis “nul op de meter” te maken. Meer comfort en minder
energiekosten, een win win situatie. Er is een werkgroep duurzame leefbaarheid, met een doorsnede
van de lokale gemeenschap, de RABO bank en de gemeente. Nu is het zo dat mensen met geld alles
kunnen verduurzamen en daardoor geld verdienen, de bedoeling is dat er ook voor de smalle beurs
energiebesparende mogelijkheden geboden worden. Ook wil duurzaam Roerdalen de mensen
bewust maken van gezonde voeding. Het gemeentefonds moet nog ingericht worden, via een
revolverend fonds zal geld uitgeleend worden en weer aangevuld worden door de aflossingen van de
leningen, zodoende blijft de geldstroom bestaan. Sonja zal nagaan hoever de plannen zijn.
Duurzaam Roerdalen wil zoveel mogelijk bekendheid aan hun projecten geven en hoopt zo iedereen
te bereiken.
5. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Riny: Verslag Klankbordgroep 10-4-19:
Maatschappelijke opvang/beschermd wonen: 2021 middelen naar afzonderlijke gemeentes.
Nu Venlo: ratjetoe, geen financieel zicht, tekorten.
2021: chronische psychiatrie onder Wet Langdurige Zorg. Gevolg: Korting budget gemeentes.
Lokale verordening moet worden aangepast. Nieuw samenwerkingsverband verband opzetten. Rond
juli bij colleges.
Te zijner tijd beschermd wonen en maatopvang op lokale agenda plaatsen, Nicole Walstock doet dit
voor Roerdalen. Website aanbieders/uitvoerders/gemeentes ook toegankelijk voor burgers.
Op 25 juni info bijeenkomst alle Wmo raden inzake beleidskader en verordening. Er is bij ons en bij
Sonja nog geen uitnodiging ontvangen. Informatie Wmo- raden wordt meegenomen en in de
zomervakantie verwerkt. Het document komt 2 weken van te voren, het wordt een abstract stuk.
Formele adviesvraag Wmo-raad loopt via Sonja Thissen. Raadsbesluit volgt in december.
Verordening: geïntegreerde verordening ook in december in de raad. Regio is koploper vergrijzing!
Koepel van adviesraden aansluiten bij?
Formeel adviestraject loopt via een plenaire bijeenkomst in de 2e week van september, alle
adviesraden worden daarna een uurtje genomen. Daarna bijpraten overige zaken.
Informeel 25 juni Formeel 2e week september en bijpraten 2-5 uur op 10 september.
- Toehoorster: Bedankt dat ze mee kan denken, heeft nog een enkele vragen over het aantal
verstandelijk gehandicapten die gebruik maken van de Wmo (zie verslag 13-03-2019 punt 4). Met
Sonja afgesproken om die via de mail te stellen.
- Jo H.: volgende vergadering hebben we 3 actiepunten te bespreken in het besloten deel van de
vergadering.

- Voorzitter: de volgende vergadering zullen we om 9.00 uur starten met een besloten agendapunt
tot 10.00 uur. Daarna weer openbaar met de wethouder Den Teuling en onze verdere agenda.
- Ans: Als Wmo-raad zou ik de vraag willen stellen wat de spelregels zijn bij de toekenning van het
PGB zowel als in de afsluiting van het PGB. Hulpvrager blijkt geen enkele informatie te hebben
ontvangen van de gemeente over spelregels met betrekking tot koop of verkoop van hulpmiddelen.
Krijgen de aanvragers van deze hulpmiddelen voldoende handvaten bij de toekenning? De raad gaat
akkoord om deze vraag via mail aan Sonja te vragen.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.

Notulist, Ans Vincken

