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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders penningmeester, Piet Wolters, Jos Houben, Jo van Horen,
Mariëlle Thiesen, Jo Haenen. Heidie van der Steeg, ambtenaar, Eugenie Cuijpers, wethouder.
Afwezig met afmelding: Ans en Ria

Het lidmaatschap van de WMO raad van Jos is beëindigd. Piet en Eugenie bedanken Jos middels een
bloemetje.
3. Er wordt kennisgemaakt met Heidie, die Sonja vervangt. Sonja bedankt de WMO raad via Eugenie
nogmaals voor de ontvangen bloemen.
4. De toelage huishoudelijke zorg vanuit de regering is ontvangen. De inwoners van Roerdalen krijgen
komende week een brief waarin staat uitgelegd hoe ze tegen gereduceerd tarief huishoudelijke zorg
kunnen inkopen.
4.1 De uitbetaling van de PGB’s door de SVB met betrekking tot Roerdalen gaat behoorlijk goed. Op
dit moment zijn er 3 gevallen bekend waarbij dit nog niet goed verloopt. Hier wordt door de
gemeente hard aan gewerkt om dit op te lossen.
4.2 Eugenie vertelt dat de keukentafelgesprekken goed gaan. Er zijn wel enkele bezwaarschriften
ingediend, maar over het algemeen is men wel tevreden.
4.3 De vacature voor de WMO raad wordt door Heidie uitgezet.
4.4 Wat betreft het accommodatiebeleid, de vorderingen BMV-2’s en de Melick zwembadcombinatie
is men nog in overleg.
4.5 Het voucherproject valt onder het maatschappelijk pakket, m.n. de participatie subsidie. Zie
overzicht subsidie uitleg:

Subsidie

Er zijn 3 pakketten :

(24 maart 2015 / pw)

1.verenigingspakket, met basissubsidie en waarderingssubsidie
*basissubsidie is gericht op eigen leden of deelnemers en geldt als aanvulling op de
verenigingsbedrijfsvoering. De komende 2 jaren (2015 en 2016) wordt hetzelfde bedrag als
2014 uitgekeerd, ook al heb je minder leden. Heb je echter meer leden, dan wordt er meer
uitgekeerd: namelijk het aantal actieve leden x het bedrag per lid wat staat voor die
categorie . Actieve leden moeten wel woonachtig zijn in de Gemeente Roerdalen. En de
vereniging moet een rechtspersoon zijn.

*waarderingssubsidie is een vast bedrag dat wordt toegekend als blijk voor de waardering
van kortdurende en overwegend kleinschalige activiteiten met een kortdurend karakter of
een relatief lage activiteitenfrequentie.
2.maatschappelijk pakket, met participatiesubsidie (en nu nog combivouchers)
-Dit pakket heeft als doel de toename van participatie van inwoners die niet of nauwelijks
meedoen of waardoor ontwikkeling en ontplooiing van groot belang is.
*participatiesubsidie, ondersteunt : Burgerinitiatieven en verenigingsinitiatieven.
Activiteiten komen voor subsidie in aanmerking indien zij :
- bijdragen aan de sociale samenhang in een buurt of kern in zijn algemeenheid
- binnen buurten of kernen in de gemeente Roerdalen
- primair gericht zijn op inwoners die niet of weinig participeren
- toegankelijk zijn voor publiek of plaatsvinden in de publieke ruimte
*combivouchers, is gericht op (talent)ontwikkeling en ontplooiing van kinderen in de leeftijd
van 4-19 jaar op het gebied van muziek, kunst & cultuur en sport & bewegen. Vindt plaats bij
voorkeur in en om basisscholen en omgevingen voor buitenschoolse opvang. En vinden
plaats ism lokale vrijwilligersorganisaties, basisscholen en/of organisaties die buitenschoolse
opvang aanbieden.
3.educatieve pakket, een samensmelting van muziekeducatie en combivouchers, is nog in
ontwikkeling. Een besluit wordt verwacht medio 2015 Bij dit pakket gaat het om
talentontwikkeling ism de basisschool. Nieuwe opzet wordt dan eventueel :
a. Sport, spel en bewegen
Op school // Na school
b. Muziekeducatie
Op school // Na school // Bij de verenigingen
c. Kunst en cultuur-educatie
NB

3a
3b-c

Hier worden dan de combivouchers ingezet
Hier worden dan de muziekopleidings-gelden ingezet

Dit punt is door Piet Wolters toegevoegd.
4.6 Dagbehandeling valt onder de ZVW; begeleiding (ook begeleiding groep) loopt via de gemeente.
Het verschil tussen behandeling en begeleiding is dat bij behandeling nog verbetering in de situatie
verwacht wordt. Bij begeleiding wordt voornamelijk stabiliteit of het voorkomen van achteruitgang
beoogt.
5. Infoavond leerling-vervoer; kijken of Carla Beulen voor de volgende keer uitgenodigd kan worden
om dit toe te lichten.
Vraag mbt status onderhandelingen Mutsaersstichting: deze moeten eind deze maand rond zijn.
Aangezien men nog in gesprek is kan er nu niet veel over gezegd worden. Volgende keer ontvangen
we meer info. Hoe dan ook komt men wel steeds meer tot elkaar.
8. Presentatie van Het CAK over de eigen bijdrage regeling gaat door op 15-4-2015.
Op 13 april is de volgende 3D klankbordgroep bijeenkomst om 19.30 uur.
Notulist: Mariëlle Thiesen en Piet Wolters.
Verzonden door Ans Vincken, secretaris.

