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1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Conceptnotulen 141-03-2014.
Tekstueel geen op of aanmerkingen. Inhoudelijk: Betreffende agendapunt 3 en 4 de Klankbordgroep
en Denktankbijeenkomst, Jos zal ons het verslag doorsturen, zodat ieder precies op de hoogte is van
deze bijeenkomsten. Ook van de komende bijeenkomsten zullen de verslagen doorgestuurd worden.
3. Afscheid Huub Linssen.
De voorzitter houdt een woordje bij het afscheid van Huub Linssen, door verhuizing naar Roermond
stapt hij uit de Wmo-raad. Huub wordt vervolgens verrast met een bloemetje van de Wmo-raad.
4a. Voorbereiding gezamenlijke Wmo-raadsvergadering in Echt-Susteren.
4b. Advies reactie op het rapport Pieter van Geel.
Het rapport Pieter van Geel; “Betrokken, dichtbij en niet alleen” is een tussentijdse evaluatie over
de voortgang van de drie decentralisaties in Limburg. Een lijvig rapport, een gedegen onderzoek in
alle gemeenten van Limburg. De conclusies en opmerkingen uit dit rapport zullen wij meenemen in
onze volgende bijeenkomst van de gezamenlijke Wmo-raden in Echt-Susteren op 28 April.

5. Vergoedingen Wmo-raad en eventuele Klankbordgroep.
We hebben een kleine discussie hoe deze regeling het beste vorm te geven. Zonder aan de
verordening te tornen gaat de penningmeester bekijken hoe we extra Wmo-raadsvergaderingen en
overleggen binnen de MERR-overleggen voor een vergoeding kunnen aanmerken. De
penningmeester maakt hiervoor een lijst met vergaderingen en activiteiten die voor vergoeding in
aanmerking komen. Dit wordt dan vervolgens aan Sonja Kuijpers, onze ambtenaar, verstrekt.
6. Evaluatie Wmo-raad.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, zal er op 1 Juli 2014 een herbenoeming van de
Wmo-raad plaatsvinden. We kijken wat de leden van de Wmo-raad zelf vinden van hun bijdrage aan
deze raad en de bereidheid om nog 4 jaar door te gaan.
Piet W. zat al in de vorige Wmo-raad, zijn hoofdopdracht is prestatieveld 1, de sociale leefbaarheid
van de dorpen. Gemiddeld is hij 1 a 2 maal per week voor deze doelstelling aan het vergaderen. Heeft
zitting in vele verenigingen en is er heel actief in. Momenteel bezig met muziek op school, in alle
scholen en groepen het mogelijk maken van muzieklessen.

Jos, de Wmo doet een àppel op me, het raakt vele facetten van de samenleving. Jos wil graag
hierover blijven meepraten in de Wmo-raad. Ook de andere signalen die in de Wmo-raad besproken
worden geven een meerwaarde. Voelt dat we serieus genomen worden door de gemeenteraad en wil
zich inzetten om de decentralisaties vorm te geven.
Riny, het laatste erin en kan zich vinden in de goede analyse van Jos. Vanuit prestatieveld 1 en als
vertegenwoordiger van Vlodrop is Riny sterk betrokken bij de mantelzorgers. De verbanden en
raakvlakken zijn duidelijk in de Wmo. Wil zich breed oriënteren en wil graag doorgaan.
Ria, als actieve afvaardiging in het MERR gebeuren en binnen de mantelzorg is Ria actief, het is
belangrijk om mee te denken ook als het ingewikkeld is.
Ans, als secretaris krijg je automatisch een iets andere rol, is onderzoekend en wil zoveel mogelijk alle
informatie, plaatselijk tot landelijk, delen met de Wmo-raadsleden. Het bevalt in de Wmo-raad en de
kennis die via de collega’s komt geeft een duidelijke meerwaarde.
Piet M., Als voorzitter steeds aanwezig bij de gemeenteraadsvergaderingen, dit wordt zeer op prijs
gesteld. Actief bij alle bijeenkomsten in het kader van de Wmo en in het verenigingswerk. Gezien de
leeftijd wil Piet nog even overwegen hoe verder te gaan.
Karin, vindt het leuk om in de praktijk te zien hoe de Wmo in werkelijkheid is, gezien haar werk is het
soms moeilijk alles in te passen, wil graag doorgaan.
Jo, wil ook doorgaan, zit wel niet in zoveel verenigingen, is wel actief in de kerk en in de Geestelijke
gezondheidzorg, dat is ook zijn insteek. De samenleving zo leefbaar mogelijk houden, ziet de
scheefgroei in de zorg en wil vooral opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Hij hoopt dat we
in 2018 met een goed gevoel kunnen terugblikken op deze periode en vooral dat het wat opgeleverd
heeft.
Huub, de Wmo-raad zal altijd als een soort controle blijven bestaan.

7. Ingekomen post/ter bespreking.
N.a.v. 4e gedachtestreepje, de werkgroep Muziekeducatie laat Piet W. weten dat alle scholen in
Roerdalen mee gaan doen aan dit project, Herkenbosch is voor en gaat in September starten. Melick,
St. Odiliënberg Posterholt allemaal willen ze meedoen. Vlodrop gaat het principe en de leraar van
Montfort inhuren. Het doel is om via de muziek kinderen slimmer te maken en als nevendoel zullen
de verenigingen hier hun nieuwe leden uit halen, een win-win situatie. Het geeft ook een positieve
draai aan de verenigingen, eerder was elke kern voor zich zelf bezig en werd er soms vijandig naar de
andere verenigingen gekeken, nu is er vriendschap die de verenigingen bindt. De gezamenlijke
verenigingen krijgen 153.000 euro subsidie, van dit bedrag houden ze 30.000 euro over voor de
muziek op school, dus er is voor elke school 5000 euro beschikbaar voor dit project. Los hiervan zijn
de regels dat kinderen die niet mee kunnen betalen aan de vereniging ze toch mee kunnen doen met
sport en muziek, hiervoor heeft de gemeente een extra potje.
8. Mededelingen en wat er nog ter tafel komt.
Geen mededelingen.
9. Rondvraag.
- Jo heeft een brief gekregen van de Zorggroep over de extra ontspanningsactiviteiten voor de
mantelzorgers, die worden stopgezet omdat er geen geld meer voor is. Is dit een signaal dat naar de
gemeente moet? Omdat het door de Zorggroep wordt georganiseerd is het niet iets voor de
gemeente. De gemeentelijke subsidie die de Zorggroep krijgt voor welzijnsactiviteiten is omlaag
gegaan en daarom stop de Zorggroep hiermee. Riny zal het nog bespreken met Corry Koolen van de
Zorggroep maar verder kunnen wij niets doen.

- Piet W. wil graag een agendapunt voor de volgende vergadering inbrengen, n.l. over de subsidies.
Hij zal het een en ander aanleveren.
- Riny heeft een informatie ontvangen via VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) betreffende de
transitie jeugdzorg, zij zal dit doorsturen naar ons.
- Er is een uitnodiging gekomen om deel te nemen aan de Limburgse Alliantiedag op vrijdag 23 Mei.
Riny, Ria en Ans willen hieraan deelnemen, Ans zal de aanmelding doen.
- Bij de volgende vergadering op 6 Mei, zal Ria niet aanwezig zijn.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
Na de vergadering is er nog met het publiek gesproken, zij vonden de vergadering verhelderend.
Notulist, Ans Vincken

