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Afwezig m.k.: Ria Wingen.
1. Opening.
Om 10.05 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen.
2. Concept notulen d.d. 15-04-2015.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Advies aangepaste beleidsregels leerlingenvervoer.
De aangepaste beleidsregels worden akkoord bevonden.
4. Ongevraagd advies formuleren voor B&W rond de problemen van de (te) lage PGB-tarieven.
Dit onderwerp wordt besproken met Heidie van der Steeg, volgens Heidie kan er tussen familieleden
geen arbeidscontract afgesloten worden. Volgens de Wmo-raad kan dit wel, er zijn voorbeelden van
contracten. Een andere constructie zou zijn dat op papier de oma voor het kleinkind zorgt, dit als
voorbeeld. Blijft de opmerking dat er geen werkgever/werknemer relatie kan zijn. Wij willen graag
weten wat dan wel de mogelijkheden om toch deze zorg binnen familieverband te kunnen leveren.
We vinden dat het via het minimumuurloon mogelijk moet zijn.
Jules Houben, betreffende ambtenaar komt toelichting geven: de gemeente vindt het een
onwenselijke constructie, er is geen gezagsverhouding en vooral vindt de gemeente dat het PGB
geen inkomensvervanging mag zijn. Volgens hem is het inkopen van professionele hulp niet veel
duurder. Blijft de vraag uit de Wmo-raad, wat moet er dan gebeuren om dit mogelijk te maken,
welke constructie voldoet wel? Volgens Jules zou het wel via een gemachtigde kunnen, maar met de
opmerking dat het onwenselijk blijft. De gemeente vindt dat het normaal moet zijn om als ouder
voor je kind ( of een andere zorgvrager binnen het gezin) te zorgen. Opmerking uit de Wmo-raad is
dat het soms niet mogelijk is om een baan te combineren met de zorg voor een familielid. Omdat er
in het besluit geen criteria staan, is het moeilijk om precies te weten wat wel en niet mogelijk is. In
het verleden zijn er zeer hoge PGB uitkeringen geweest, dat is nu de reden om hier voorzichtig mee
om te gaan. Het gaat ook binnen de Wmo-raad om de vraag hoe kan gepaste zorg geleverd worden
tegen een gepaste vergoeding binnen de familie, waar moet nu precies aan voldaan worden. Binnen
de 7 gemeenten waar Roerdalen mee samenwerkt is er nog ontwikkeling, het is nog niet vast
getimmerd. Er zijn verschillen, ook in Limburg, maar dan hebben we het vooral over de Wmo gelden.
De gemeente heeft te maken met een budget en zal dus voorzichtig moeten zijn, niet dat in de loop
van het jaar het budget op is. Een voorstel om in de indicatie op te nemen dat bij een bepaald aantal
uren het minimumloon betaald gaat worden, wordt bij de evaluatie in het regionaal overleg
besproken, Jules gaat dat inbrengen.

6. Ingekomen en uitgaande post/ ter informatie.
- Extra Huishoudelijke hulp inkopen is een mogelijkheid die de gemeente biedt om buiten de
indicatie iets bij te kopen. Dit is bedoeld om mensen die in zorg werken aan het werk te kunnen
houden. De regeling is tijdelijke, daarna betaalt men het volle tarief. Voor de minima is dit moeilijk te
betalen, maar dit is dus zo.
- Basiscursus Wmo-raad; hier zal niemand aan deel nemen.
- Themamiddag 26 mei; Onderweg naar een drempelvrij Limburg hier heeft nog niemand zich voor
aangemeld.
- Concept vragenlijst Klanttevredenheidsonderzoek Wmo: er zijn door ons vragen gesteld maar er is
nog niets van terug gekomen, secretaris vraagt het na bij Jules Houben.
6. Wat er nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Er zijn 3 kandidaten voor de aanvulling in de Wmo-raad, er volgen met deze mensen gesprekken.
- Piet W. heeft de website iets aangepast, Jo H. ziet graag dat de kerntaken direct zichtbaar zijn en
niet via door te klikken. Ook het jaartal 2014 zal Piet w. eruit halen, zo zijn we weer bijgewerkt.
- Riny vraagt om volgende vergadering de declaraties mee te brengen.
- Jo H. om tot een ongevraagd advies te komen wil hij graag de kernwoorden nu inventariseren zodat
hij een opzet kan maken. Wat erin moet; de zorgvrager heeft er baat bij, de zorgverlener kan niet
volledig deelnemen aan de maatschappij. Het advies zal oa moeten bevatten; mogelijkheid om een
minimum uurloon te krijgen middels een arbeidsovereenkomst.

6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur.
Notulist, Ans Vincken

