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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Jo van Horen, John Nissen, Jo Haenen, Piet Wolters, Riny Mulders
penningmeester, Elvira van Kalker, Ans Vincken secretaris, Sonja Thissen, ondersteunend ambtenaar.
Toehoorder 1.
Afwezig m.k. Ria Wingen.
Bij agendapunt 3, Wethouder jan den Teuling.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Besloten agendapunt.
Verslag van dit punt volgt apart.
3. Wethouder Jan den Teuling over de dorpshuizen.
De Wethouder komt ons bijpraten over de dorpshuizen. Eerst over de “Stenen”en de “inhoud”:
- Montfort is klaar, de bouw is bezig.
- Melick is klaar, Laco loopt (zwembad en sporthal).
- Posterholt, De beuk is formeel geen dorpshuis, eerst moeten ze nog de voorzieningen aanpassen.
De Wiëe en de Beuk moeten beheer en exploitatie overnemen.
- St. Odiliënberg, Dorpshuis Bergerac loopt.
- Herkenbosch, Hier is het idee om de gebouwen van de Soos en de Harch aan elkaar te koppelen.
Omdat het verschillende eigendommen zijn, de kerk en een vereniging, wordt het een VVE,
Vereniging Van Eigenaren. Dan kunnen ze dus verder, dit moet in september afgehandeld worden.
- Vlodrop, Plan is om de school en het dorpshuis te koppelen. De Blokhut is echter ook een soort
dorpshuis. Nu gaat een werkgroep een voorstel maken, vooral hoe beheer en exploitatie gaat
worden. In gesprek met Vekoma, fabrikant van pretparkattracties, wordt duidelijk dat Vekoma geen
plannen heeft om Vlodrop te verlaten en ze zelfs denken om in het dorpshuis de kantine onder te
brengen. Dit zou op de locatie Ploensjbad/sporthal kunnen komen. Eind 2019 begin 2020 moeten ze
beslissen.
Opmerking algemeen, er blijft geld over, dat wil de wethouder investeren in buurt en jeugdhuizen
b.v. in Lerop, het Reutje enz.
Over de inhoud:
De gemeente gaat niet sturen om de voorzieningen in de dorpshuizen te krijgen, dat moeten de
verenigingen zelf regelen. De ambitie is wel om de dorpshuizen van 10 tot 10 gevuld te krijgen. Er is
b.v. een gesprek met de stichting Bieb geweest, zij heten wel Bieb maar doen veel meer, praatje,
kopje koffie enz. Ze krijgen nu nog subsidie, in 2021 zou Bibliorura ook kunnen bijdragen en het is de
bedoeling dat de Bieb ook iets gaan verdienen. Ook kan het spreekuur van de wijkteams in het
dorpshuis plaatsvinden, het moet allemaal een natuurlijk proces worden. De sporthal in Melick wordt
bv gesplitst in gymzaal en fitnes, zo zal het meer opleveren.

Vraag over de stand van zaken sportpark Posterholt. Antwoord wethouder, er zijn in Roerdalen 4
voetbalclubs die voor de helft van het geld de parken kunnen openhouden, ze zullen de normen van
de KNVB volgen. Er is een uitvoeringsplan per sportpark gemaakt, hier hebben 3 clubs voor getekend,
de 4e ,Oranje/blauw, nog niet. Deze club heeft meer groen en wil daarom een andere verdeling. Een
algemene ledenvergadering bij Oranje/blauw zal nodig zijn om het duidelijk te krijgen. Wethouder
wil dit afhandelen voor 15 juni. De clubs moeten zelf geld reserveren voor onderhoud aan gebouw en
veld, daar krijgen ze een bijdrage voor. De huur vervalt dan, in december moet alles rond zijn.
Verder geeft de wethouder op ons verzoek zijn mening over de toekomst van de Wmo-raad. In 2020
zijn 5 van de 9 leden niet meer herkiesbaar, reden om na te denken hoe de inbreng en vorm van de
participatieraden verder zal gaan. Meer advies, meer inbreng? Er zal een natuurlijke overgang komen
met mogelijk meer verantwoordelijkheid voor de leden.
4. Notulen d.d. 17-04-2019 en actie/besluitenlijst.
Notulen: Bij punt 61 actie/besluitenlijst: het stond wel op de planning van de provincie, wordt
aangepast. Punt 92 blijft en punt 94 actie/besluitenlijst de tekst aanpassen.
Actie/besluitenlijst:
- Punt 47: Kan weg.
- Punt 48: Wordt september.
- Punt 61: Blijft, het staat wel op de planning van de provincie.
- Punt 77: Antwoord gekregen, komt in najaar terug.
- Punt 81: September.
- Punt 84: Kwartaalrapportage komt in juni.
- Punt 85: Is besproken in besloten gedeelte, komt in najaar nog terug.
- Punt 86: Komt eind van het jaar nog eens ter sprake.
- Punt 88: Blijft.
- Punt 89: Terug plaatsten op actie/besluitenlijst, nog niet afgehandeld.
- Punt 90: Terug plaatsten op actie/besluitenlijst, nog niet afgehandeld.
- Punt 92: komt terug in het najaar.
- punt 94: Kan weg.
Schriftelijke antwoorden van Sonja.
Sonja heeft een aantal vragen per mail beantwoord, die lopen we nog even door:
- Voordeel collectieve zorgverzekering, antwoord is duidelijk.
- N.a.v. de sleutelkastjes, geeft de gemeente het advies om deze niet meer te gebruiken. De Wmoraad benadrukt nogmaals om die kastjes of sloten te gebruiken met het politiekeurmerk, dus noem
zeker geen namen.
- Positieve gezondheid in Roerdalen, het bermbeheer gaan we volgen.
- Advies “Zonnedak de Roerparel” we wachten de beslissing van de gemeenteraad af.
- Spelregels bij toekenning PGB, We wachten de nieuwe flyers af, wordt najaar.
5. Wat er verder nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Sonja, in de volgende vergadering willen Peggy Berben en Ymke Houben met ons naar de nieuwe
website van de gemeente kijken, dat is akkoord.
- Sonja zal in de volgende vergadering de kwartaalrapportage uitdelen.
- Toehoorster, bedankt dat ze een aantal keren aanwezig kon zijn, haar vragen zijn beantwoord.
- Jo H. was in de 3d groep en zou nog wat toegestuurd krijgen ivm met de presentatie
armoedebeleid.
- Jo H. Als gemeente stukken meestuurt doen ze dat in RTF bestand, dat is moeilijk te openen, beter
in HTML bestand. Hij neemt het zelf op met de ICT afdeling.

- Jo H. Het terugbelsysteem van de gemeente werkt niet goed, antwoord van Sonja, het
terugbelsysteem wordt deze week geïntroduceerd.
– Jo v H. Suggestie voor de lunch van volgende maand: Holsterhof.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur.

Notulist, Ans Vincken

