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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Ria Wingen, Piet Wolters, Jan Broeke,
Jo Haenen, Jo van Horen, Ans Vincken secretaris, Mariëlle Thiesen, Jules Houben, ondersteunende
ambtenaar.
Afwezig mk: Riny Mulders, penningmeester.
Bij agendapunt 3; Eugenie Cuijpers en Jan Den Teuling, wethouders van Roerdalen.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Notulen d.d. 1 3-01-2016.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. In gesprek met de wethouders Eugenie Cuijpers en Jan Den Teuling.
De vragen die wij aan B&W gesteld hebben worden via de officiële weg beantwoord, dus die brief komt nog.
Vandaag willen de wethouders ons bijpraten over het accommodatiebeleid. De wethouders spreken niet uit
hoofde van het college, want het collegevoorstel moet nog komen.
Dorp aan zet, de stand van zaken: We gaan van 6 voetbalvelden naar 3 velden, dan blijkt dat elk dorp zijn
eigen voetbalveld wil houden. De vraag doet zich voor, van wie is het dorp, van de voetbalclub, van de
leden? De verschillen van de dorpen zijn enorm groot, bij de diverse dorpsgesprekken waren maar weinig
mensen, ook dan doet zich de vraag weer voor, van wie is het dorp? Als de wethouder de regie neemt, dan
komt er wel beweging. Bijvoorbeeld de plannen rondom het zwembad in Melick, het burgerinitiatief moet
hier een serieuze kans krijgen. Er is een kernteam opgericht, met mensen uit de voetbalclub, fluit- en
trommelcorps, de ouderenzorg en 2 ambtenaren, zij onderzoeken het totale Apollocomplex. Het is een
goede groep die heel constructief werkt. Medio april komt dit in de gemeenteraadsvergadering. Willen we
de dorpen leefbaar houden dan zullen we niet alles in één dorp plannen maar verdelen over de kernen.
- Binnensport: 5 Sporthallen zijn niet meer haalbaar, de sporthal in Melick zal niet in stand worden
gehouden, gewoonweg te duur. De gemeente heeft de verplichting om bewegingsonderwijs te bieden, er
hoeft dus niet in elk dorp een wedstrijdhal te zijn. De hallen in St. Odiliënberg en Montfort blijven, deze zijn
nog goed. Herkenbosch heeft een gymzaal en Posterholt heeft de Beuk, hier kan een geschikte gymzaal van
gemaakt worden. Vlodrop heeft een sporthal.
- Voetbal: Vlodrop en Posterholt gaan samen evenals St. Odiliënberg en Montfort, Melick en Herkenbosch
zijn nog in gesprek. Nadat er een nieuw bestuur is gekomen in Herkenbosch zijn de gesprekken weer
opgestart, elk dorp wil graag eigen voetbalveld houden, dit kan financieel niet. Waarschijnlijk zullen Melick
en Herkenbosch uitstel vragen en wordt dit later in het jaar beslist. Het proces is goed, de mensen komen in
beweging. Wel zal er in elke kern een trapveldje blijven zodat de kleinere kinderen in eigen dorp kunnen
voetballen. De beslissing zal voor de zomer moeten vallen, want de wethouder wil het dit jaar allemaal
afronden.
- BMV2’s ofwel de dorpshuizen: Een dorpshuis is een plek waar tussen 10.00 en 23.00 uur de mogelijkheid
moet zijn om elkaar te ontmoeten, hier zou ook de dagbesteding een plek moeten vinden. Een dorpshuis
moet een ruimte zijn waar je zoveel mogelijk activiteiten in hebt. Het moet wel beheerd worden en er moet
verantwoordelijkheid gedragen worden, daarnaast zo mogelijk samen met de plaatselijke horeca geld

kunnen verdienen. Denk hierbij bv aan het houden van koffietafels e.d. In Posterholt bv zou je de activiteiten
van KA-huis, de Beuk en het Groene Kruis kunnen combineren, ieder zijn eigen activiteit maar ook samen In
Herkenbosch willen Amicale en De Harch samen gaan, mogelijk met een aanbouw voor grotere activiteiten.
De gymzaal bij de brede school in Herkenbosch zal ook enige aanpassingen nodig hebben om goed te
gebruiken. In Montfort blijven de verenigingen waar ze nu zitten, het ontwikkelt zich op een goede manier.
In St. Odiliënberg ontwikkelen Musis Sacrum en de sporthal zich vanzelf, aandachtspunt zou zijn het vervoer.
Dit gaat de wethouder niet regelen, het is iets van de mensen zelf. St. Odiliënberg heeft ook nog het
bejaardenhuis met de professionele dagbehandeling en de Berger Huiskamer in de Roerparel met de
dagopvang. Hier is enige spanning tussen de zorgprofessionals en de vrijwilligers. Vlodrop heeft de Blokhut,
deze is goed bezet van 10.00 tot 22.00 uur dagelijks. Alle doelgroepen komen hier, het is ontstaan uit een
particulier initiatief, dus dit levert ook wel weer wat spanning op.
- Haalbaarheid en financiën: Alle plannen zij gerelateerd aan het Budget Jaarlijkse kosten. Alles wat
goedkoper of bespaard kan worden kan dan weer ten goed komen van de Wmo, de zorgvragers.
Toelichting Jules over de dagbesteding; daar waar mensen gezellig bij elkaar komen is daar een
professionele ondersteuning nodig? Wanneer het een AWBZ dagbesteding is dan is formele ondersteuning
nodig. In Melick kan het huiskamerproject opgeplust worden, het wordt dan huiskamerproject+, meer dan
een dagdeel per week en met een maaltijd. Hier zou ondersteuning gegeven kunnen worden tot het goed
loopt. De zorgaanbieder blijft de zwaardere zorg leveren, gaan we daar mee verder, is nog een vraag. Omdat
de gemeente verplicht is maatwerk te leveren zal de Wmo ook zorg leveren, ook ter ontlasting van de
mantelzorg. Ook is het zo dat vrijwilligers zich prettig voelen als ze eigen initiatief kunnen tonen in het
begeleiden. Natuurlijk blijft er verschil tussen het sociale wijkteam en de vrijwilligers. Toch zal de
zorgaanbieder een terugtrekkende beweging moeten maken, het moet ook heel helder gemaakt worden
waar begint en eindigt de verantwoording van de gemeente.
4. Ingekomen uitgaande post/mails.
- Overzicht betalingen; Jules kijkt na of mw. Bamberger inderdaad de ambtenaar is die voor de Wmo-raad
een bloemetje heeft besteld.
- Brief privacy: Wethouder Jan Den Teuling; Hoe werkt het privacy systeem, 2015 is belangrijk geweest met
de regelgeving. De burger die belt krijgt te maken met vragen zoals, waar gaat het over, wat is uw
geboortedatum enz., de ambtenaar heeft dat nodig om in het systeem te kijken. De burger denk, nu weet die
persoon alles van mij, maar het doel is om zo snel mogelijk te helpen. Elke ambtenaar heeft een eed afgelegd
en natuurlijk moet de houding en gedrag goed zijn. Het loket probeert aan de voorkant zo veel mogelijk
vragen te beantwoorden, vandaar dat de persoon in het systeem kan kijken. Er komt nog een notitie en een
presentatie over het privacybesluit.
5. Wat er nog ter tafel komt/ rondvraag.
Rondvraag:
- Jo van H., de gemeente zou een grens trekken over het woonadres van de mantelzorger. Jo H. antwoordt
dat het compliment wordt gegeven aan de mantelzorger die zorg verleent aan de hulpvrager vanuit de
gemeente van de hulpvrager, waar de hulpvrager ook woont.
- Jo H. De leefbaarheid in de dorpen wordt bepaald door de mobiliteit. In de stad ben je zo van A naar B, op
het platteland duurt dit langer. Zijn vraag is om mee te denken hoe de leefbaarheid te verhogen is middels
het verbeteren door mobiliteit.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.
Notulist, Ans Vincken

