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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders penningmeester, Piet Wolters, Karin van Rijn, Jos Houben, Jo
van Horen, Ans Vincken secretaris. Bij agendapunt 3: Sonja Kuijpers, beleidsambtenaar.
Publiek: Thekla Smeets.
Afwezig m.k.: Ria Wingen.
1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
We starten met agendapunt 3.
3. Adviesaanvraag beleidsplan WMO 2015 regio Midden-Limburg Oost.
Op 28 april hebben de Wmo-raden van Midden-Limburg Oost een plenaire vergadering gehouden
waarin het beleidsplan helemaal is besproken. Vandaar dat er in deze vergadering alleen nog
verhelderingvragen zullen zijn.
- Hoe is het gesteld met het ontlasten van de mantelzorgers, wordt hier iets voor opgezet, met name
voor diegene die voor lichtdementerende zorg hebben? Sonja; er zal niet voor een speciale
doelgroep iets opgezet worden, we gaan ons richten op versterken, verlichten en verbinden, zo zal
het beleid vorm krijgen. De dagopvang van de Zorggroep blijft, alles blijft voorlopig, er is n.l. het
overgangsrecht. Daar waar geen mantelzorg is zal de professionele zorg het moeten overnemen. In
Roerdalen zijn de meeste mantelzorgers bekend. Ook er wordt veel beroep gedaan op de
mantelzorgers en de vrijwilligers.
- Wordt er betreft de eigen bijdrage ook rekening gehouden met de stapelingseffecten? Sonja; daar
waar 110% van het minimumloon is wordt er al rekening mee gehouden. Het zal wel een punt van
aandacht zijn voor het minimumbeleid. Er bestaat dan wel het risico dat de minima meer overhoud
dan de werkende die het minimum verdient wat wel zuur is. Oppassen voor de armoedeval, als
gemeente moeten we hier alert op zijn. Roerdalen en Echt-Susteren hebben hetzelfde beleid.
Opmerkingen uit de Wmo-raad:
- Verstandig om op korte termijn de plannen voorlopig door te laten lopen, in het zorgakkoord zijn
een aantal maatregelen toegezegd.
- Geef goede informatie aan de burger, hou het kort, zakelijk en begrijpelijk. Op 1 juli krijgen de
hulpvragers allemaal een brief van het rijk, laat dit niet tegelijk lopen met de brief van de gemeente.
3a. Afspraak plannen kennismakingsgesprek met de Burgemeester en de Wethouder.
Sonja zal een datum prikken wanneer de Burgemeester en de Wethouder kunnen aanschuiven in een
Wmo-raadsvergadering. Ze komt hier nog op terug.
Na deze agendapunten verlaat Sonja de vergadering.
De Wmo-raad stelt de adviesbrief op, die dezelfde avond verstuurd zal worden.

2. Conceptnotulen 15-04-2014.
Naar aanleiding van: bij agendapunt 9 Rondvraag geeft Riny aan dat ze met Corry Koolen heeft
gesproken over het stopzetten van de respijtzorg, omdat de gemeente geen geld meer geeft is de
Zorggroep hier mee gestopt. Naar aanleiding van het gesprek dat de Wmo-raad na de vergadering
nog had met het publiek heeft Riny gesproken met Trees Hogema, zij zal dit signaal oppakken.
Het agendapunt dat Piet W. wil inbrengen betreffende subsidies is naar een latere datum
verschoven.
Naar aanleiding van: bij agendapunt 5 vergoedingen enz. Riny zal met een voorstel komen na overleg
met Sonja, onze beleidsambtenaar.
4. Uitgaande post/ter bespreking.
Uitgaande brief P. Moors; einde benoemingsperiode.
De Wmo-raad heeft respect voor het besluit van de voorzitter, wel vraagt de Wmo-raad of hij een
heroverweging wil maken. Er komen zeker 2 belangrijke jaren en onze voorzitter is goed ingewerkt,
hij kan diverse specialismen goed samenvoegen en vangt veel signalen uit onze samenleving.
Mogelijke oplossingen: andere vergaderavond? Taken verdelen?
Verder is voor de hele Wmo-raad de datum van 1 juli 2014 als einddatum benoeming, het college
B&W zal hier ook iets mee moeten doen.
5. Mededelingen en wat er nog ter tafel komt.
Op 12 mei is een bijeenkomst in het gemeentehuis betreffende Zorg en Welzijn, Jos en Piet M. gaan
hier naar toe.
6. Rondvraag.
Jo: In Posterholt is een bijeenkomst geweest in De Beuk, er zijn plannen om hier een soort inloophuis
te maken. Jo vond het interessant , het is onderdeel van de BMV2 . verder loopt dit plan als pilot
“Dorp aan het roer” in Posterholt. Over de kosten wil de gemeente in dit stadium nog niet praten.
Riny: In Vlodrop zijn ook plannen om iets op te zetten als er iets gebeurt worden mensen geprikkeld
om mee te doen. Er is in Vlodrop al een samenhang met de Blokhut ook in verband met de pilot
“dorp aan het roer”.
Piet W.: In Montfort is (in januari) een morgen geweest over de sociale index (cirkel), welke hem niet
beviel. De samenstelling en antwoorden van die groep waren niet ´´des Moferts``
In februari en maart zijn twee nieuwe bijeenkomsten geweest waarop vertegenwoordigers uit
Montfort, en die er werken, hun inbreng deden. Deze heeft veel opgeleverd, en krijgt nog zijn
vervolg.
Jos: In de volgende klankbordgroep komt de Jeugdzorg toelichting geven.
Voorzitter; we hebben een kandidaat nodig om Huub Linssen op te volgen, mogelijk om in de
Roerdalenpagina van de Trompetter een oproep te plaatsen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Notulist, Ans Vincken

