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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders penningmeester, Piet Wolters, Jos Houben, Jo van Horen,
Ria Wingen, Mariëlle Thiesen, Jo Haenen, Ans Vincken secretaris.
Gast: Wethouder Eugenie Cuijpers.
1. Opening.
Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan onze nieuwe Wmoraadsleden Mariëlle en Jo en aan wethouder Eugenie Cuijpers.
2. Notulen 13-10-2014
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Vergaderschema 2015.
Het vergaderschema wordt akkoord bevonden met de opmerking dat Jos misschien niet alle datums
op de morgen kan. Jo Haenen meld zich af voor 11 februari en Ria laat weten dat ze vanaf maart 4
maanden niet aanwezig kan zijn.
4. Begroting Wmo-raad 2015.
De begroting wordt goedgekeurd.
De penningmeester geeft ook verduidelijking over de vacatiegelden, alleen die vergaderingen die
door de voorzitter en secretaris aangemerkt worden als Wmo- raadsvergadering komen voor
vergoeding in aanmerking. Onderzoek van de penningmeester bij de andere Wmo-raden in onze
regio leert dat de Wmo-raden van Echt-Susteren en Maasgouw geen vergoeding ontvangen.
5. Installatie door wethouder Eugenie Cuijpers van de nieuwe Wmo-raadsleden.
De wethouder installeert officieel Mariëlle Thiesen en Jo Haenen in de Wmo-raad, het wordt
bekrachtigd met een bloemetje. De wethouder heeft al een indruk gekregen van Mariëlle en Jo
tijdens de drie D- avond met de klankbordgroep, die is positief. Hierna volgt een voorstellingsrondje
en een lekker stuk vlaai. Piet W. die de website van de Wmo-raad beheert vraagt aan de 2 nieuwe
leden om een quote en een klein verhaaltje aan te leveren voor de website.
6. Evaluatie met de portefeuillehouder wethouder Eugenie Cuijpers.
- De voorzitter was aanwezig bij een bijeenkomst van mantelzorgers, de verhalen van de
mantelzorgers hebben indruk gemaakt, dit kan de wethouder beamen.
- Hoe is het gesteld met de privacy van de burger in de keukentafelgesprekken? Komt het medisch
dossier ter tafel, moet de burger de medische gegevens vertellen? Nee, zegt de wethouder het
medisch dossier hoort daar niet maar wel het zorgdossier, hier kan soms verwarring over ontstaan.
De consulent die het gesprek voert heeft de techniek om het gesprek te voeren, deze heeft wel de
informatie nodig om de zorg te continueren maar daar hoort het medisch dossier niet bij. Van het
CAK (Centraal Administratie Kantoor) heeft de gemeente de gegevens van de zorgaanvragers

gekregen, ook wat er aan de hand is en welke zorgvraag er bij hoort. Zonder deze gegevens kan er
geen indicatie gesteld worden. De wethouder zal nog nakijken hoe het een en ander in de
vraagstelling staat, maar het medisch dossier mag hier niet in staan.
- De wethouder geeft aan dat de uitvoering van de Wmo volgens plan verloopt, de beleidsregels zijn
bijna allemaal vastgelegd. De zorgcontracten met 43 aanbieders zijn bijna allemaal getekend.
Bij het Jeugdbeleid loopt dit nog achter, hier is samenwerking met de MER(R) gemeenten en ook
wordt er op provinciaal niveau samen gewerkt, dit in verband met de kosten. Omdat hier 7
gemeenten aan meedoen zal het ook wat vertraging kunnen opleveren. De zorgcontracten zijn
getekend behalve met de Mutsaersstichting. Hier loopt het nog moeilijk, het heeft zelfs de krant
gehaald. Helaas lijkt het artikel wat “scheef”: Geen kind zal in 2015 in de problemen komen omdat de
zorg in 2015 zeker doorloopt, dit is wettelijk vastgelegd. Wat het proces moeilijk maakt is dat de
gegevens wat “grijs” zijn, er zijn n.l. alleen gegevens van 2012. Dit is een provinciale aangelegenheid,
het is wel vreemd dat niet alles goed aangeleverd kan worden. Met staatssecretaris Martin van Rijn
zijn hier al gesprekken over gevoerd, vooral hoe dit inzichtelijk gemaakt kan worden. De vraag doet
zich voor; als de verslaglegging op het provinciale niveau niet duidelijk is hoe is dat dan dadelijk in
Roerdalen? Volgens de wethouder worden de gegevens steeds duidelijker. De wethouder; we
moeten starten en handelen waar het nodig is, vooral alles goed oppakken. Zie het als een kans en
laten we vooral alles positief benaderen.
- Het meldpunt Huiselijk Geweld dat onder de Mutsaersstichting valt wordt veranderd in Veilig Thuis,
de gemeenten zijn verplicht dit af te nemen, het wordt wel los gehaald van de Mutsaersstichting.
- Niet alle mensen kunnen vanuit de eigen kracht handelen, hoe lost de gemeente dit op?
Wethouder; dat klopt, het zal ook niet in een jaar allemaal lukken, vooral de zorgmijders moeten we
in de gaten houden. Zonodig moeten de protocollen hierbij worden losgelaten. Heel belangrijk is om
de goede mensen in te zetten en we moeten leren om oude werkwijzen los te laten.
- Cliënten van de Jeugdzorg hebben nog geen informatie van de gemeente ontvangen over de
wijzigingen, dat schept onduidelijkheid. Wethouder; er komt een informatiekrant, in begrijpelijke
taal, die huis aan huis verspreid gaat worden, ook komen er informatiedagen. Verder blijft het PGB
zoals in de verordening, dit roept ook vragen op; wat als er maar 20% van het Budget naar
familieleden/mantelzorgers gaat, vooral die veel zorg leveren? Als voorbeeld het TV programma met
2 moeders die 7 maal 24 uur voor hun ernstig zieke kinderen zorgen, zij moeten van dat PGB leven,
wordt dit aangepast naar bv. 20% dan zal het kind naar een verpleeghuis moeten en uiteindelijk
wordt de totale zorg dus veel duurder! De wethouder; er wordt voor elke specifieke situatie een
budgetplan gemaakt. Opmerking uit de raad; het calculatiemodel moet goed zijn, dus niet alleen
binnen de regeling passen. De wethouder beaamt; noodzakelijke zorg moet de basis zijn.
Pas in de loop van 2016 worden alle indicaties opnieuw bekeken, maar nu brengt het al verwarring.
- Zijn er extra middelen vrijgemaakt om de huishoudelijke hulpen aan het werk te houden en hoe is
dat in Roerdalen? Wethouder; voor 1 december moeten we de gegevens aanleveren, we zullen
denkelijk wel extra budget krijgen. Hier wordt ook met de zorgaanbieders naar gekeken. Dit komt
nog terug in de komende tijd. Verder lopen de herindicaties voor de hulp bij het huishouden goed, de
herindicaties voor de zorg beginnen volgend jaar. De langdurige zorg komt niet naar de gemeenten.
- De cliëntondersteuners; zijn dit ambtenaren en zijn ze deskundig? Wethouder: het zijn vaak
mensen uit het betreffende werkveld die kennis van zaken hebben en de cliënt kunnen bijstaan, ze
worden vanuit de gemeente geleverd.
- Hoe gaat de eigen bijdrage lopen? Dit gaat via het CAK, de Wmo-raad vraagt zich af of de
aanbevelingen die de Federatie van Gehandicapten Organisaties in Limburg gedaan heeft over
genomen worden. Dit weet de wethouder niet. De Wmo-raad zal hier nog op terug komen.
- Vraag over de crisisopvang, hoe gaat dit in Roerdalen? Wethouder; dit loopt via Roermond. Acute
crisissen worden door de huisarts e.d. geregeld.

- Welke taken zijn er bij de ambtenaren blijven liggen, nu iedereen zo druk is met de veranderingen?
B.v. de pilot Dorp aan het roer ligt ongeveer stil. Wethouder; de pilots lopen nog wel maar vertraagd,
de dorpen moeten zelf door. Opmerking als er subsidie aangevraagd wordt dan duurt dit wel erg
lang.
Tot slot benoemt de voorzitter dat dit een positieve bijeenkomst is en spreekt uit dat we dit vaker
moeten doen, het is zeer productief. De Wethouder is het daar mee eens.
7. Ingekomen en uitgaande post.
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Piet W. laat nog weten naar aanleiding van het advies Uitvoering Subsidiebeleid en het antwoord van
B&W hierop zeer ingenomen te zijn met dit beleid en het antwoord.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
Notulist, Ans Vincken

