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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders penningmeester, Piet Wolters, Jos Houben, Jo van Horen,
Ria Wingen, Ans Vincken secretaris.
Tot agendapunt 5: Jacqueline Mulders, Heidie van der Steeg, Daniëlle Remy, allen ambtenaren.
Tot agendapunt 6: Anitta Gentry, publieke tribune.
1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Notulen 14-08-2014
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verordening Jeugdhulp / PGB beleid Wmo.
Naar aanleiding van deze verordeningen zijn Jacqueline en Heidie als ambtenaar aanwezig om de
uitgangspunten voor de verordening Jeugdhulp / PGB beleid Wmo te bespreken en onze vragen bij
deze stukken te beantwoorden.
In een eerder stadium van het proces is al door de Wmo-raad een advies uitgebracht vandaar dat
hier nu geen advies gevraagd wordt. Op 14-10 wordt het in de raadscommissie besproken en op 3010-2014 kan het in de gemeenteraad vastgesteld worden. In de loop van het proces komen nog meer
uitgewerkte regels tot ons. Bij de uitwerking van de beleidsregels wordt de Wmo-raad ook
betrokken. De 2 verordeningen moeten zoveel mogelijk eenduidig zijn. De tarieven PGB zijn nog niet
bekend, de offertes worden inmiddels door de ambtenaren bestudeerd. Er worden 3 tarieven
gehanteerd, 100% bij PGB dat door een professionele zorgverlener wordt geleverd, 80% als de zorg
wordt geleverd door een hulpverlener met een lage overhead ( zoals b.v. ZZP-ers ) en 20% bij hulp
die uit de niet-professionele zorg/mantelzorg geleverd wordt. De Wmo-raad vind het tarief van 20%
bij het leveren uit eigen netwerk wel erg laag. Graag een inhoudelijke onderbouwing waarom dit is
gedaan. De ambtenaren leggen uit dat Roerdalen vooral de aandacht aan het proces wil geven; wie
mag zorg leveren, welke aanbieders. Voor 1 november moeten de contracten gemaakt worden.
Opvallend is dat de zorgaanbieders hoge bijdrage in de offertes vragen, daarom gaat de gemeente
kortdurende contracten aanbieden van 1 a 2 jaar. Het bedrag mag niet leidend zijn. De afspraken
gebeuren in MERR verband i.v.m. gelijkheid in de omringende gemeenten. De “couleur lokale” zal
eruit bestaan dat elke gemeente zelf bepaalt hoe de scholing en andere aanverwante zaken gaan
lopen. Hoofdzaak is dat het voor de burger goed gaat verlopen.
Wat WMO betreft, de herindicatie ’s lopen, alle klanten hebben een brief gehad. De gegevens zijn
inmiddels binnen bij de gemeente. Belangrijk is dat de hulp goed doorloopt bij de burgers. Het rijk
geeft, op de valreep, ook een toeslag op hulp bij het huishouden, dit om te veel ontslagen in de zorg
te voorkomen. De keukentafelgesprekken betreffende de individuele begeleiding starten later, eind
2015 of op een eerder moment als de indicatie verloopt.
De staatssecretaris Martin van Rijn is met een rondgang door het land bezig, hij is ook in deze regio
geweest. Vooral de jeugdzorg in Roermond komt tekort, de wethouders van Roermond en Weert

hebben hier een gesprek met de staatssecretaris over gehad. De wethouder van Roerdalen was hier
niet bij aanwezig. Wel is het de bedoeling om de mensen die nu nog bij de jeugdzorg werken bij de
gemeente binnen te halen, dit om geen kwaliteit verloren te laten gaan.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat de dorpsgesprekken matig tot redelijk zijn bezocht, er zal wel veel
contact met de verenigingen blijven om de plannen te bespreken.
4. Sturingskader subsidies, nadere regels voor de uitvoering van het nieuwe stelsel, ter advisering.
De presentatie wordt ons gegeven door Daniëlle Remy die samenwerkt met Harrie Gootzen bij de
ontwikkeling van het sturingskader. Via een PowerPoint presentatie loodst Daniëlle ons door de
plannen. Daarna zijn er nog enkele vragen: Het is stil rondom de accommodaties, dat komt omdat er
eerste aan de subsidies gewerkt wordt, daarna komen de accommodaties weer aan bod. De Wmoraad merkt op dat b.v. de zwemvereniging de Roersoppers actief bezig is met actie voeren voor
behoud zwemwater in Roerdalen. Verder merkt de Wmo-raad op dat de totstandkoming van
verenigingsraden hier en daar stagneert en geeft het advies om een stimulerende rol te vervullen.
Wat heel goed loopt is, Muziek op school, zeer laagdrempelig een succes! Wel is er nog wat aandacht
voor de 14 tot 19 jarigen nodig. De onderbouw in elke kern heeft € 5000,- ontvangen om de
vakdocenten te financieren, dit is positief ontvangen. Dit geld komt uit de oude”Kreato” gelden.
Na deze uitleg verlaten Jacqueline, Heidie en Daniëlle de vergadering.
De Wmo-raad buigt zich over het advies:
Het wordt een positief advies, we zijn vooral ingenomen met het voucherproject op de scholen.
We zullen een opmerking over de verenigingsraden maken.
Ook gaan we adviseren om de BMV’s simpeler en betaalbaar te maken, vooral knopen doorhakken
en de zaken benoemen is belangrijk. Houd de link in de gaten met de besluitvorming over de BMV2’s.
Bij alle plannen vragen we regelmatige terugkoppeling naar de Wmo-raad.
Bij de accommodaties ook kijken naar behoud van zwemwater voor Roerdalen.
Aandacht voor activiteiten van de 14 tot 19 jarige jeugd.
De voorzitter zal een en ander in een advies gieten en de leden van de Wmo-raad het concept laten
toekomen.
5. Ingekomen en uitgaande post.
Ter kennisgeving:
- Informatie over doelgroepenvervoer, dit is Provinciebreed.
- Brief dhr Mooren met antwoord van de voorzitter. Hier is enige discussie over, de brief was beter
en doeltreffender als hij naar B&W was verzonden? Dat we dezelfde zorg delen had misschien in het
antwoord beter kunnen uitkomen.
- Aankondiging beschermd wonen voor cliëntenraden en Wmo-raden 06-11-2014 in Tilburg. Jos kijkt
of hij erheen gaat, hij heeft wel interesse.
- Peiling van interesse bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties door de cliëntenraad. Hier
gaan Ria en Jo naar toe.
- Symposium 04-11-2014, Huis voor de Zorg, nog geen belangstellenden.
- Reactie B&W op advies Wmo- verordening kenmerk: RD/2014-48.
- Presentatie conceptbesluit en toelichting conceptregels 09-10-2014 in Heel. Ria en Ans hebben
deze presentatie bezocht, over deze stukken wordt geen advies gevraagd, opmerkingen zijn
meegenomen en de Wmo-raad kan uiteraard altijd een ongevraagd advies afgeven.
- Sessie 13-10-2014 in Heel betreft: Stand van zaken invoering Wmo. Ria en Jos hebben deze bezocht.
Uitgaande post:
Advies conceptverordening Wmo 2015 kenmerk PM/2014/06 d.d. 15-08-2014.

6. Mededelingen en wat er nog ter tafel komt.
- Kandidaten Wmo-raad, er zijn 6 kandidaten waarvan er mogelijk nog een afvalt. Ze voldoen
allemaal aan de criteria, vandaar dat iedereen een gesprek krijgt. Deze gesprekken zijn gepland op
maandag 27-10 en donderdag 30-10, aanwezig hierbij zijn Sonja Cuijpers, Piet Moors en Ans Vincken.
- Dag van de mantelzorg; Ans is door Ria aangemeld.
- De vergaderdata voor 2014: er is nog een vergadering gepland op maandag 24-11-2014 om 19.00
uur. Op deze vergadering wordt het vergaderschema 2015 vastgesteld. Rekening houdend met
ieders mogelijkheden zullen ze waarschijnlijk afwisselend op de woensdagmorgen en
woensdagavond gehouden worden.

7.Rondvraag.
- Jos, heeft de toetsing of zijn baan past bij het lidmaatschaap van de Wmo-raad bij Sonja neergelegd,
daar is geen antwoord op gekomen, hij gaat er vanuit dat het akkoord is.
- Jos vraagt aan de penningmeester of er al uitsluitsel is over een eventuele vergoeding om deel te
nemen aan de klankbordgroep. De penningmeester is nog bezig met het uitzoeken.
- Jo vraagt hoelang zijn de antwoorden van B&W onderweg? Voorzitter geeft aan dat het soms snel
en soms wat langer duurt. Over het algemeen komen de antwoorden tijdig binnen.
- Jo is nu officieel benoemd in de cliëntenraad. Vandaar dat we nu een uitwisseling hebben en er
vanuit de Wmo-raad verder geen behoefte is om een lid van de cliëntenraad als afvaardiging in de
Wmo-raad te benoemen. Alle Wmo-raadsvergaderingen zijn immers openbaar.
- Ria, Op 17 november is er weer een MERR klankbordgroep vergadering. De cliëntenraden hebben
gevraagd om aan te schuiven bij deze vergaderingen. Hierop is positief gereageerd door de
klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep gaven daarbij wel aan van te voren te
vernemen wat de cliëntenraden verwachten van de samenwerking en hoe men dit
vorm wil geven. Daarom wordt er een bijpraatsessie met de afvaardiging van cliëntenraden
gehouden, zodat de gezamenlijke vergadering inhoudelijk efficiënt kan verlopen. De cliëntenraden
schuiven dus aan bij de klankbordgroep.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
Notulist, Ans Vincken

