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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders penningmeester, Piet Wolters, Karin van Rijn, Jos Houben, Jo
van Horen, Ria Wingen, Ans Vincken secretaris. Eugenie Cuijpers, wethouder Wmo/Jeugdbeleid,
Sonja Kuijpers, beleidsambtenaar.
1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
Een welkom aan de nieuwe Wethouder Eugenie Cuijpers en Sonja Kuijpers, beleidsambtenaar.
2. Kennismakingsgesprek met de Wethouder Eugenie Cuijpers.
De Wethouder stelt zich voor, afkomstig uit St. Odiliënberg en momenteel woonachtig in Vlodrop.
Achtergrond is verpleegkundige en daarna als docent Verpleegkunde bij de Gilde in Roermond.
Is 4 jaar politiek actief binnen het CDA, de laatste 1½ jaar in de gemeenteraad, na de laatste
verkiezingen gevraagd om Wethouder Wmo/Jeugdbeleid te worden. Per 01-10-2014 gaat ze stoppen
als docent en zal ze als Wethouder verder gaan (0.75 %) In Roerdalen zijn dan 4 Wethouders actief
verdeeld over 3fte functies. Als nieuwe Wethouder komt er veel werk aan, er is voor gekozen om
voor de zomervakantie alle kernen te bezoeken om informatie over de veranderingen en de Wmo te
geven. In Montfort is al een bijeenkomst geweest, de bedoeling is dat het dorpsgericht werken een
gezicht moet krijgen. In Montfort is ook begonnen met de FIT-test, hiermee wil de gemeente de
55+ers uit hun huis krijgen. De Wmo-raad wil hiervoor Harrie Gootzen een keer uitnodigen om uitleg
over het programma FIT-test te geven, maar ook om toe te lichten waarom de burgers van 55+
worden aangeschreven. De Wmo-raad vind het een jonge leeftijd, vooral ook omdat daar nog veel
werkenden onder zijn. Vooral daar waar deze groep interesse heeft is het dan jammer dat alle
activiteiten overdag zijn en niet ’s avonds.
In 2015 gaat de nieuwe Wmo van start, Eugenie vindt het erg belangrijk dat er gestreefd wordt naar
een “zachte landing”. De burger is belangrijk en hierin zal de zorgaanbieder zich moeten aanpassen.
De komende tijd zal er steeds meer bezuinigd gaan worden, momenteel loopt het inkoopproces. Hoe
waarborgen we de kwaliteit van de Zorg, dat wordt nu de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Er is al een raamwerk gemaakt met burgers, Wmo-raden, Cliëntenraden, zorgaanbieders e.d.. De
klanttevredenheid is heel belangrijk. 2015 wordt een jaar waarin de Wmo-raad een prominentere
plek gaat krijgen. De aanbieders krijgen kansen om kwaliteit te leveren, ook kleine aanbieders
verdienen een kans om hierin mee te doen. Daarnaast blijft het PGB ook bestaan, mogelijk dat de
kleine aanbieders hiermee gaan werken. Het proces moet doorgaan, de wethouder geeft aan dat er
soms weinig tijd is om de Wmo-raad te informeren, maar dat we altijd ons advies kunnen geven. Er
wordt nog gezocht naar de beste manier om te burgers goed te infomeren.
4. Afscheid Karin van Rijn
We halen agendapunt 4 naar voren om afscheid te nemen van Karin van Rijn.
Karin heeft besloten om voor de nieuwe zittingsperiode te stoppen met haar Wmo-raadswerk. Haar
baan maakt het soms moeilijk om aanwezig te kunnen zijn bij de vergaderingen en Karin wil het

graag helemaal goed doen en dat lukt haar niet altijd, vandaar de beslissing. De voorzitter
memoreert aan de positieve bijdrage die Karin in de Wmo-raad gaf en haar kundige inbreng betreft
de jeugdzorg zullen we node missen. We wensen Karin met een bloemetje veel succes voor de
toekomst en Karin trakteert op een heerlijk stuk vlaai. De Wethouder Eugenie bedankt Karin ook
voor haar inbreng en verrast haar met een streekpakket “Klein Geluk uit Roerdalen”.
De Wethouder maakt van de gelegenheid gebruik om de andere leden van de Wmo-raad voor de
komende periode van 4 jaar te benoemen als Wmo-raadslid en ze ook te verrassen met een
streekpakket. Hierna verlaat de Wethouder de vergadering.
3. Mededelingen en wat er nog ter tafel komt.
We bespreken hier de adviesaanvraag, Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2013. De voorzitter
heeft voor de vergadering een concept advies rondgestuurd om de bespreking in de vergadering te
bespoedigen. De haast die erachter zat: publiceren voor 1 juli, blijkt nu niet zoveel haast meer te
hebben. Sonja legt uit dat een paar dagen verschil niet zo heel erg is, verder kunnen wij altijd
tussendoor een ongevraagd advies afgeven. De op en aanmerkingen die we na het lezen al hebben
doorgestuurd komen in het advies dat de voorzitter morgen zal verzenden.
5. Rondvraag.
- Jos: wil de notulen die doorgestuurd worden van de klankbordgroep als vast agendapunt hebben.
- Riny: er komen zoveel mails binnen, soms dubbel, graag opletten. Verder wordt de Wmoraadsleden gevraagd hun declaraties in te dienen zodat Riny deze bij B&W kan indienen.
- Sonja: Als jullie het op prijs stellen zal ik bij de adviesaanvragen het college voorstel mee sturen.
Vanaf 15 juli heeft Sonja 4 weken vakantie, post zal ons zonodig door haar collega gestuurd worden.
Verder doet Sonja samen met Sjuul Houben relatiebeheer, daarin hebben ze overleg met de diverse
cliëntenraden van instellingen. Deze cliëntenraden willen graag met de Wmo-raad een gezamenlijk
overleg, Sonja gaat iets voorstellen. Ook zal Sonja aangeven dat de Wmo-raad 2 vacatures heeft.
Ook maakt Sonja ons attent op het transitieprogramma ‘Aandacht voor iedereen’, een nieuwsbrief
waar veel goede informatie op te vinden is, deze wordt jullie al regelmatig toegezonden.
Er is nog even onduidelijkheid of de bijeenkomst van de gezamenlijke Wmo-raden in MERR verband,
Doelgroepenvervoer MLO, wel doorgang zal vinden. Weinig aanmeldingen, terwijl het op verzoek van
de raden is. Sonja benadrukt dat het toch een belangrijk item is om eens goed uit te leggen.
- Karin: bedankt iedereen!
- Piet W.: Had graag het subsidieverslag op de agenda, komt volgende keer terug. De dropbox die Iris
Donkers heeft aangemaakt is nog niet goed in de lucht, even nog niet gebruiken.
- Jo: Blijf alert op burgers die niet voor zichzelf kunnen opkomen, laat de gehandicapten niet tussen
wal en schip terecht komen. Nog een opmerking over het Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2013;
Jo merkt op de gemeente hierin slecht scoort, dat maakt Jo bezorgd. Verder wil Jo een agendapunt
maken om te praten over de plaatsing van burgers in huurwoningen. Hiervoor zal de “Sociale Index
Cirkel” besproken gaan worden. Sonja wil wel wat achtergrond komen toelichten, cijfers en armoede
in Roerdalen. Hiervoor zal Sonja met Jo en Jos een agendavoorstel maken.
- Ria: Wil ook nog eens rustig door praten over het Klanttevredenheidsonderzoek WMO2013, het is
veel lees en voorbereidingswerk en dan is het goed om er wat dieper op in te gaan. Sonja zal
hiervoor een Wmo- consulent vragen om in onze vergadering toelichting te komen geven.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
Notulist, Ans Vincken

