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1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
Hij wenst alle leden van de Wmo-raad een gezond en vruchtbaar 2014 toe.
2. Conceptnotulen 3-12-2013.
Geen op of aanmerkingen.
3. Advies inzake conceptbeleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 en conceptbeleidsplan Wet
Maatschappelijke Ondersteuning 2015.
Het advies is opgesteld met de teksten zoals die door de Wmo-raadsleden zijn aangeleverd, er zijn
soms onderlinge verschillen zichtbaar in het advies. Er wordt opgemerkt om ons bij een volgend
advies eenduidig te presenteren. Dit advies laat de interne discussie zien waaruit B&W bij de verdere
besluitvorming kan putten. Dat was immers ruimschoots van te voren ook het verzoek opmerkingen
uit onze raad in het verdere proces vroegtijdig mee te kunnen nemen. Deze vorm was voor het eerst
en moet gezien worden als een uitzondering. Verder zullen wij als Wmo-raad de stukken niet als een
beleidsambtenaar moeten bestuderen maar als burger met het doel hoe zal het in onze gemeente
uitwerken. Nu dit advies weg is gaan we zeker alle vervolgplannen goed volgen en adviseren. Er
zullen nog meerdere adviesvragen op ons af komen, ook zullen we moeten meebewegen als er
aanpassingen komen.
4. Financiën: Overdracht penningmeesterschap, begroting 2014.
De verslagen die we van Sonja Kuijpers hebben gekregen zijn duidelijk. Onze begroting voor 2014 is
vastgesteld op €10.000,- De penningmeester gaat nu zorg dragen voor de declaraties.
5. Ingekomen en uitgaande post.
Verslag Wmo-raden MERR 26-11-2013 wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Mededelingen.
- Vanuit het MER overleg is de vraag gekomen om als voorzitters of afgevaardigde af en toe bij elkaar
te komen om ervaringen uit te wisselen. De voorzitter vraagt of Jos daar zitting in wil nemen. Omdat
er al een formeel overleg loopt waar Jos en Ria in zitten wordt bekeken of dit extra overleg zinnig is.
Zo ja dan zal Jos overwegen hier zitting in te nemen. Een van de vragen in dit overleg is: gaan de
MERR gemeenten de Wmo e.d. op dezelfde manier afhandelen? Waarschijnlijk zal toch elke
gemeente haar eigen inbreng hierin hebben.

- De voorzitter was aanwezig bij het overleg dorps pilots. Als inloop voor de kernen moet dit vorm
gaan krijgen, bv activiteiten zoals Bibliotheek in een zorgcentrum, een leesclub enz.
- SOL (Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke
handicap in Limburg verbonden met de landelijke ouderverenigingen) de voorzitter heeft een
gesprek gehad met Gerard Jochems, in de uitgereikte folder vinden we alle informatie. De mensen
met een verstandelijke beperking vallen ook onder de Wmo, dus ook daar ligt aandacht voor ons.
Huub heeft deze bijeenkomsten van SOL al vaker bezocht, de duidelijke link van deze bijeenkomsten
en de Wmo moet nog komen. Jo komt ook via een andere instantie naar deze bijeenkomsten.
- Op 28 januari is er in Reuver een informatiemiddag over de Wmo-loketten en de zorgvragers. De
gemeente Venlo en Venray zijn hierbij aanwezig. Vanuit het Regionaal Platform Noord en MiddenLimburg zijn wij ook uitgenodigd. Jos, Ria en Ans laten Jo op korte termijn weten hier aan te willen
deelnemen.
7. Rondvraag.
- Piet W.; as donderdag is een vervolg op het subsidietraject, een pilot van mensen uit de werkgroep
gaan het beleid aanpassen. Piet W. zal hierin meedraaien, Piet M. heeft interesse om hier bij aan te
schuiven. Piet W. vertelt dat het geld uit de combi vouchers op dit moment nog te weinig gebruikt
wordt, het restant moet dan terug naar Den Haag. In Montfort wordt er wel al goed gebruik van
gemaakt, binnen schooltijd worden met ingehuurde krachten sport en cultuur activiteiten
georganiseerd. Het kost de verenigingen bijna niets en op termijn levert het wel nieuwe leden op. De
andere kernen zijn hier nog meer in de ontwikkelfase. Als er geen vrijwilligers zijn of geen krachten
ingehuurd kunnen worden zal het wat moeilijker worden.
Voor sport en cultuur is € 130.000,- beschikbaar en voor muziek € 153.000,-, het zou jammer zijn als
het geld niet besteed zal worden.
- Jos heeft een verslag doorgestuurd over een gesprek dat hij had met Mirjam Beelen van CJG
Bergen/Gennip. Hij merkt dat er heel verschillend beleid wordt gevoerd door de gemeenten. Wat
ons weer duidelijk maakt dat we heel alert moeten zijn op alles wat de veranderingen met zich
meebrengen.
- Ria sluit zich hier bij aan, via een metafoor laat ze ons zien hoe wij als Wmo-raad naast de burger
moeten staan. Ook bij plannen zoals openbaar vervoer, pinautomaten enz. moeten wij als Wmo-raad
goed signaleren en adviseren.
- Huub laat weten dat op 26 januari 2014 in het Zorgcentrum in St. Odiliënberg een middag is over
dementie, deze middag is voor iedereen toegankelijk.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.

Notulist, Ans Vincken

