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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders penningmeester, Piet Wolters, Jo van Horen,Mariëlle Thiesen,
Jo Haenen, Ans Vincken secretaris. Heidie van der Steeg, ondersteunde ambtenaar, Carla Beulen en
Harry Gootzen, ambtenaren. Mark Knops van het CAK bij agendapunt 3.
Bezoeker: Dhr Jan Broeke.
Afwezig m.k.: Ria Wingen.
1. Opening.
Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
De voorzitter staat even stil bij het heugelijke feit dat Piet Wolters door de gemeente Roerdalen is
opgenomen in het Gouden Boek van de gemeente. In dit boek worden burgers opgenomen met
bijzondere verdiensten voor de gemeenschap. Een hartelijk proficiat voor Piet!
2. Concept beleidsregels leerlingenvervoer, toelichting door Carla Beulen.
Deze beleidsregels zijn al vastgesteld in een verordening, dit zijn de uitvoeringsregels.
Er worden enkele aanpassingen voorgesteld met name in de verduidelijkingsfeer:
- hoe zelfstandig moet een leerling zijn, 1 overstap is de limiet.
- Kies bij de 2 routeplanners voor de meest gunstige voor de klant.
- bekostiging en vergoeding worden door elkaar gehaald, graag een eenduidige vermelding.
- Afstand lopen in minuten veranderen in afstand.
- Bij een wachtlijst gaat het kind naar een andere school en als er weer ruimte is dan terug naar de
dichtstbijzijnde school, dit is niet zo goed voor het kind, dit graag goed communiceren met de
ouders.
Carla zal een en ander aanpassen en ons ter goedkeuring toezenden, een advies zal niet nodig zijn.
3. Notulen 13-10-2014
De notulen van 24-11-2014 en 11-03-2015 worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. presentatie Mark Knops van het CAK.
Via een PowerPoint presentatie krijgen we inzicht in de werking van het CAK.
5a. Ongevraagd advies formuleren voor B&W rond de problemen van de (te) lage PGB-tarieven.
De (te) lage PGB- tarieven zijn die tarieven waar in familieverband zorg wordt verleend en er maar
20% van de gangbare PGB- tarieven wordt uitbetaald. De Wmo-raad maakt zich zorgen over die
mensen die, om goede zorg aan hun familielid te kunnen leveren, hun baan opgezegd hebben,
daardoor te weinig inkomsten krijgen. Voorheen was de mogelijk om aanspraak te maken op het
minimumloon. Nu is dat niet helemaal duidelijk, met name omdat je geen contract met jezelf kunt
afsluiten. Het kan niet zo zijn dat om die reden de verzorgde persoon naar een verpleeghuis zou

moeten gaan. Volgens Heidie speelt dit op dit moment niet in Roerdalen, maar dat kan zo
veranderen.
Alvorens de Wmo-raad een ongevraagd advies gaat maken zal Heidie uitzoeken hoe een en ander
precies in Roerdalen geregeld is. Dit komt volgende vergadering weer aan de orde.
5b. Advies beleidsregels leerlingenvervoer.
Dit punt is afgehandeld bij agendapunt 2.
6. Ingekomen en uitgaande post/ ter informatie.
- Voor de klankbordgroep van 28 mei, waaraan Ria aan deel neemt, is geen vervanging gevonden, de
secretaris zal dit doorgeven.
- De vragenlijst voor het jaarlijkse Wmo- Klanttevredenheidsonderzoek dat Roerdalen samen met
Echt-Susteren gaat uitvoeren wil de gemeente graag met de Wmo-raden bespreken. Omdat deze
bijeenkomst op korte termijn is, zal Heidie met Jules Houben bespreken hoe dit vorm te geven, zij zal
ons hierover nog berichten.
- Bij de voorzitter is een vragenlijst binnengekomen van het Platform Mantelzorg Limburg, deze
wordt bekeken en zo mogelijk beantwoord.
7. Wat er nog ter tafel komt.
- Er is een vraag over de subsidie van Menswel, hiervoor komt Harry Gootzen ons even bijpraten:
Een aantal professionele organisaties krijgen gemeentelijke subsidie; per 01-01-2016 worden alle
subsidie relaties stopgezet, dit is moeilijk in verband met de jarenlange regelingen die er waren. Met
alle partijen is de gemeente in gesprek gegaan, vooral om van elkaar ‘s deskundigheid te leren. Alle
partijen moeten hun plannen nieuwe stijl indienen, Menswel komt met het plan van 2010, dat is
verouderd. Menswel heeft gebouwen en mensen in dienst en kunnen dat niet zo maar stoppen. De
gemeente wil dat Menswel zich meer op de burgers richt en minder op andere zaken zoals
gebouwen. Het vrijwilligerssteunpunt van Menswel heeft nu te veel professionals, dit kan niet, er
moet dus een omwenteling komen. Samen met de gemeente moet men aan de slag om deze
omwenteling vorm te geven. Het Algemeen Maatschappelijk Werk en stichting Mee zal hier een
voortrekkersrol in vervullen.
- Mariëlle heeft info betreffende autisme en zal dat ter informatie aan Heidie doorsturen.
- De volgende Wmo-raadsvergaderingen zullen om 9.30 uur beginnen.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur.
Notulist, Ans Vincken

