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1. Opening.
Om 18.30 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Notulen 30-06-2014
Naar aanleiding van: Bij de rondvraag laatste gedachtestreepje, Ria vraagt om het
Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2013 op de actie/besluitenlijst te zetten.
3. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015.
Naar aanleiding van deze verordening hebben we met de gezamenlijke Wmo-raden van de MERRgemeenten een toelichting gekregen op 21 juli in Echt. Hieruit zijn enkele vragen/adviezen uit
gekomen. De voorzitter heeft hiervan samen met de opmerkingen van Riny en eigen inbreng een
concept advies geschreven. Dit advies kan door de Wmo-raad haar goedkeuring dragen. Inhoudelijk
ontstond nog de discussie of het zinvol is om alle klanten, ook die waarschijnlijk hun Wmo- indicatie
zullen houden, toch opnieuw te indiceren. Conclusie was dat het niet slecht is als de Gemeente al de
klanten een keer “gezien” heeft. Daar waar een klant niet in staat is om het keukentafelgesprek goed
te voeren zal een begeleiding in het gesprek nodig zijn. Ook hierin zal de kundigheid van de Wmoconsulent een rol spelen. De brief zal door de voorzitter naar B&W verzonden worden en een kopie
per mail naar Iris Donkers in Echt.
4. Doelgroepenvervoer.
De presentatie en overzicht is ons toegezonden door Iris Donkers, volgens afspraak zal elke Wmoraad zich hierover buigen. Eventuele vragen worden naar Iris opgestuurd zodat zij ze kan bundelen
en verder sturen naar dhr. Brüll, de schrijver van de presentatie. Vanuit ons zijn er geen directe
vragen wel stelt Ria dat het aan te bevelen is om vrijwilligers in te schakelen om mensen te helpen bij
het lezen van het spoorboekje. Dit wordt doorgegeven aan Iris Donkers.
5. Mededelingen en wat er nog ter tafel komt.
De voorzitter heeft enkele mededelingen:
- Op onze brief naar B&W, betreffende onze herbenoeming is nog geen reactie gekomen over het
advies dat wij gaven.
- Ook op ons advies Klanttevredenheid is geen antwoord ontvangen.
- De nieuwe vergaderdata staan al op losse schroeven omdat Jos een nieuwe baan heeft. Jos zelf zal
aan B&W voorleggen of deze baan verenigbaar is met zijn lidmaatschap in de Wmo-raad. Deze brief
zal Jos ons ook toesturen. Op 17-09-2014 zullen we hopelijk de goede data kunnen vaststellen.
- Het Kwaliteitstraject komt nog terug, niet iedereen heeft dit ontvangen, de secretaris zal navragen
om het alsnog naar degene die het nog niet heeft te versturen.

- Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 juli is er door diverse raadsleden lovend over onze
inbreng gesproken, dat doet deugd.
- De brief Kwaliteitstraject met kenmerk: 2014/07/08/afd LO van Michel Janssen komt nog terug.
- Brief van Sonja Kuijpers/Heidie van der Steeg; Ontwikkelingen hulp bij het huishouden met
kenmerk: 2014/07/15/MOV/SK/HvdS is ter kennisgeving aangenomen.
- Spoorboek 3D versie 10-06-2014, ons gestuurd, via de mail door Riny, op 24-07-2014, is ter
kennisgeving aangenomen.
- Tijdens een gesprek op verzoek van de wethouders Den Teuling en Cuijpers op 15 juli 2014 met de
voorzitters van de Wmo-raad en de WWB cliëntenraad is bovengenoemd spoorboekje toegelicht
door Math Nijsten en Jos van Wegberg.
- De pilots; dorpen aan het roer: de afrondende gesprekken komen in september.
- De dorpsgesprekken die de gemeente heeft gehouden zijn matig tot goed bezocht, wel heel
verschillend per kern. De wethouders Jan den Teuling en Eugenie Cuijpers hebben goede
presentaties gehouden. De Wmo-raad was overal bij vertegenwoordigd, ook de cliëntenraad was
aanwezig en verschillende ambtenaren die extra toelichting hebben gegeven. De Wmo-raad vindt
het belangrijk dat deze gesprekken door blijven gaan.
- Pierre Boosten gaat de vacatures uitzetten voor 2 nieuwe leden van de Wmo-raad, hij zal daarbij
dezelfde teksten gebruiken als in 2011. De vacature komt ook in Trompetter, waarbij de opmerking
komt dat de Trompetter lang niet overal bezorgd wordt.
- Wegens de vakantie is de Klankbordgroep niet meer bij elkaar geweest.
- De Wmo-raad heeft geen link in de gemeentelijke site, dat is jammer.
- Wat bedoeld de gemeente met de geluksplekjes die ze van plan zijn te gaan ontwikkelen? Dit zullen
we op de actie/besluitenlijst zetten.
- Jo: deelt mee dat hij zitting heeft genomen in de cliëntenraad. In totaal worden 3 nieuwe leden in
de cliëntenraad benoemd, officieel moet het een en ander nog geregeld worden.
Jo is al in een vergadering geweest waar de Participatiewet is behandeld. De mensen zoveel mogelijk
bij de samenleving betrekken wordt heel moeilijk. Mensen moeten zich goed aan de spelregels
houden die vanuit de gemeente worden opgelegd, anders worden ze gekort op een eventuele
uitkering. Verder was er opmerking dat Roerdalen het "afvalputje" van Roermond wordt.
6. Rondvraag.
Ria; vraagt zich af of de Wmo-raad nog een nieuwe vice-voorzitter moet kiezen.
Ook hoorde Ria in de vergadering van de gemeenteraad dat raadsleden opmerkingen over de hoge
salarissen van de bestuurders van zorginstellingen maakten, goed aandachtspunt.
Ria vermeldt dat ze de betaling keurig op tijd heeft ontvangen, met dank aan Riny.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.
Notulist, Ans Vincken

