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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Riny Mulders, penningmeester, Ria Wingen, Piet Wolters, Jan Broeke,
Jo Haenen, Jo van Horen, Ans Vincken secretaris, Jules Houben, ondersteunende ambtenaar.
Afwezig mk: Mariëlle Thiesen.
Bij agendapunt 5; Björn Maessen mantelzorgconsulent.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
2. Notulen d.d. 17-12-2015.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Brief opstellen voor B&W met vragen naar aanleiding van onze heisessie.
4.Agenda/speerpunten bepalen voor 2016.
Jo H. heeft een conceptbrief gemaakt, we vinden het belangrijk om een lijst te vormen met vragen
waar we een antwoord op willen krijgen. Ook willen we het college vragen om ons te betrekken bij
de plannen, we hebben een goede relatie dat mag benadrukt worden in de brief. De gemeente heeft
haar plannen in een termijnkalender opgenomen, graag hebben we inzage. Verder zijn we erg
benieuwd naar de stand van zaken betreft de leefbaarheid in de kernen, hoe verloopt het met de
BMV2’s. Het subsidiebeleid, de contactpersonen van de dorpen, allemaal zaken die lopen en waar
we bij willen blijven. Een opmerking uit de vergadering: “De burger aan zet” een mooi gegeven maar
eerst moet de gemeente toch besluiten nemen, dan pas kan de burger aan zet komen. Jo H. gaat de
conceptbrief verder vorm geven, hierin wordt ook gevraagd naar de stand van zaken over adviezen
die de Wmo-raad heeft gegeven aan B&W en waar we nog een reactie op willen krijgen. Verder zal er
gevraagd woeden over hoe de subsidieverdeling is gegaan en of er hier nog een evaluatie over zal
komen. Ook hebben we nog verschillende vragen over het Wmo-loket, deze komen terug in de brief.
Jules Houben zal de wethouder vragen om ons toelichting te komen geven over deze zaken.
5. Björn Maessen, mantelzorgconsulent, over de actualiteit in de mantelzorg.
Björn is in dienst van Proteion, de gemeente Roerdalen koopt hem in. Zijn taak is de mantelzorgers
en vrijwilligers te ondersteunen. In Roerdalen zijn 790 geregistreerde mantelzorgers, in werkelijkheid
zullen er veel meer zijn, die melden zich niet. 2 a 3 keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit, om
mensen te betrekken bij elkaar. Zo probeert Björn in contact te komen met nieuwe mantelzorgers, er
wordt nog te weinig een beroep gedaan op hem, ze vinden de weg nog onvoldoende. De oplossing
kan zijn contact te maken via netwerkpartners zoals Maatschappelijk werk, MEE, Menswel enz. Via
de huisartsen loopt het wat minder, maar als de sociale wijkteams gestart zijn zal dat wel verbeteren.
Er is een goed contact met de casemanagers dementie. Er is een jaarplan; er komt o.a. een expertise
centrum voor bv. ondersteuning wonen, welzijn en financiën. Het kan ook zijn dat mantelzorgers
hele andere vragen hebben dan hulpvragers. Als een mantelzorger overbelast raakt kan Björn een

vrijwilliger inzetten om de mantelzorger even lucht te geven. Ook het aanbieden van sociale
activiteiten zoals dagopvang kan de mantelzorg ontlasten. Jules geeft aan dat de subsidies hierop zijn
stopgezet, de gemeente wil een en ander op een andere manier financieren. In dit kader noemt hij
BCF: Bestuurlijke Contract Financiering. Hier zullen we nog op een later tijdstip meer over vernemen.
Er zijn 20 vrijwilligers die respijtzorg verlenen, een vrijwilliger bemiddelt hier in, dat loopt goed. Het
Wmo-loket kan hierin doorverwijzen. Er zijn 8 mensen die via het reïntegratietraject vrijwilliger zijn
geworden, deze zijn ook gemotiveerd. Er zijn afspraken met de GGZ, hoe om te gaan met
psychiatrische achtergronden, zodat vrijwilligers niet vast lopen in de hulpverlening. Van de 790
geregistreerde mantelzorgers hebben er 270 een mantelzorgcompliment aangevraagd (175 euro) er
zijn 10 personen afgewezen, er moet natuurlijk aan een aantal regels voldaan worden. Tot slot
benadrukt Björn dat het contact met de sociale wijkteams heel belangrijk gaat worden.
6. Ingekomen post/mails.
- Overzicht betalingen; het 2e halfjaar 2015 klopt niet, Jules kijkt het na.
- Brief privacy, via mail naar de voorzitter, omdat de brief aan de Wmo-raad gericht is zal Jules deze
nog via de post nasturen.
- Uitnodiging informatiebijeenkomst doelgroepenvervoer Limburg op 17 februari, hiervoor melden
zich Ria en Jan aan, Ans zal hun opgeven.
- Uitnodiging sociale wijkteam bijeenkomst; Na het succes van de vorige bijeenkomst en het verzoek
om deze te herhalen, op 3 februari in Melick, locatie de Aaj Bieb tussen 17.00 en 19.00 uur.
7. Wat er nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Voorzitter: met de secretaris op bezoek geweest bij een burger waar onduidelijkheid bestond over
de toekenning WTCG (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten). Deze wet bestaat
niet meer, de gemeenten mogen zelf hun regels vaststellen over de tegemoetkoming. Omdat dit een
vrij duidelijke zaak is vindt de Wmo-raad het niet nodig hier een brief over te sturen naar B&W. Jules
kan ons ook bijpraten hierover. De regels zal hij ons toesturen, zodat we de betreffende burger
antwoord kunnen geven.
- Jules heeft een vraag van Michel Janssen gekregen om in een van onze komende vergaderingen,
evt. in maart, toelichting te komen geven over de mantelzorgorganisatie.
- Jules zal voor de vergadering van 17 februari de Wethouders Eugenie Cuijpers en Jan den Teuling of
een van twee toelichting kan komen geven over de lopende zaken betreffende Wmo en
accommodatie beleid.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.
Notulist, Ans Vincken

