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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Ria Wingen, Piet Wolters, Riny Mulders penningmeester, Jo Haenen, Jo van
Horen, Mariëlle Thiesen, Ans Vincken secretaris, Jules Houben, ondersteunende ambtenaar.
Afwezig mk: Jan Broeke.
1. Opening.
Om 9.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Notulen d.d. 18-05-2016 en actie/besluitenlijst.
De notulen, punt 7; 2e gedachtestreepje, laatste alinea verwijderen.
4e gedachtestreepje helemaal verwijderen.
Actie/besluitenlijst:
2016/03 afgehandeld; we willen wel graag kunnen kijken naar een totaal overzicht van de sociale
kaart, dus alle onderwerpen/activiteiten op een rij. Jules kijkt of dit kan.
2016/08 Klachtenregeling; het antwoord komt als de cliëntenraad haar advies heeft gegeven.
2016/09 Inkoopbeleid; Het verslag is er nog niet, komt van Iris Donkers. Iris werkt nu ook enkele
uren voor de gemeente Roerdalen.
2016/10 afgehandeld, Piet W. zal elk half jaar overzicht hits doorsturen.
2016/12 Jules deelt termijnkalender uit, is een vertrouwelijk stuk, graag zo behandelen.
3. Vragenlijsten Wmo.
Onze opmerkingen zijn erin verwerkt, alleen bij punt 11 staat een titel die niet correspondeert met
de vragen die eronder staan. Jules pakt dat op met de maker van de vragenlijst.
4. Artikel mantelzorg en evaluatie advies PGB.
Het artikel uit de volkskrant (zaterdag 21 mei 2016, de argumentenfabriek) over de lusten en lasten
van de huishoudelijke hulp brengen de problemen aan het licht. De rechter heeft een uitspraak
gedaan ten gunste van de burger, Riny zal ons de uitspraak toesturen. Er is dus een plicht om burgers
te helpen met huishoudelijke hulp, na een zorgvuldige individuele beoordeling. In dit artikel komen
de dilemma’s naar voren.
Over de evaluatie PGB; de MER gemeenten zijn hierover in overleg met elkaar. PGB is altijd
maatwerk, als familie PGB levert wordt dit door de gemeente met een lager tarief betaald. Roerdalen
is nu bezig met kortdurende ondersteuning te verlenen o.a. met hulp van Björn Maessen, de
mantelzorgondersteuner. Ook is er een soort “rommelpotje” om tijdelijk iets te regelen, dit is echter
geen structurele oplossing. Staatssecretaris van Rijn ziet het zo dat als er PGB geïndiceerd is, er
betaald wordt ongeacht wie het levert. Gemeenten maken er in het spraakgebruik mantelzorg van,
ook als er echte zorg geleverd wordt. Dan is de betaling een soort mantelzorgvergoeding maar wat is
het nu, mantelzorgvergoeding of inkomen? Hoe zal de belasting er mee omgaan? Krijg je een PGB
dan ben je ook werkgever met alle regels die erbij horen. De Sociale verzekeringsbank noemt het
PGB geen inkomen maar een vergoeding kortom het is allemaal niet zo helder. Om hier goed inzicht

in te krijgen gaat een werkgroep zich hierover buigen. Mariëlle, Jo H., Ans en Jules gaan in deze
werkgroep zitten. Jules zal enkele datums uitzetten zodat er een start gemaakt kan worden.
De Wethouder Eugenie Cuijpers komt ook nog even binnen en praat ons bij:
- Het nieuws meldde dat er geld vrijkomt, dat betekent eigenlijk alleen dat de bezuiniging even stopt.
- Voor statushouders is wel geld vrij gemaakt, in Roerdalen komt geen grootschalige opvang.
- Het ontschotten gaat door.
- Wmo-gelden blijven voor het sociale domein.
- Hoe met PGB- gelden om te gaan, b.v. een gezinsbudget.
- Preventieplan jeugd, Roerdalen steekt negatief af bij de omringende gemeenten, we moeten
uitzoeken waar dit in zit. Alle gegeven komen van de Provincie en het wordt nu pas goed duidelijk
hoe het ervoor staat. Er is een 0-meting gemaakt, vervolgens komt er een gericht plan, de resultaten
zullen pas in 2018 duidelijk worden. Als de 0-meting naar de gemeenteraad gaat krijgen wij hem ook.
Het CJZ is pas sinds 2015 bezig, nu blijkt dat er veel GGZ problematiek is. Roermond heeft
soortgelijke problemen, samenwerking is hier aan de orde. Ook met andere zorgaanbieders zoals,
scholen, zorginstellingen, kinderdagverblijven. Als de leeftijd van 18 bereikt wordt schuiven de
problemen naar de Wmo. Hoe het topsegment wordt ingevuld is nog niet te zeggen, een of twee
casussen kunnen een heel groot budget opslokken.
- vanaf juli starten de besprekingen inkoopprocessen 2017.
- Tot slot vraagt de wethouder of er belangstelling is om een afvaardiging in de cliëntenraad te
hebben. Over en weer is dit nu niet, de secretarissen kunnen altijd info uitwisselen.
5. Ingekomen post/ uitgaande post/mails.
- Workshop in Weert, is niemand naar toe gegaan.
- Artikel “met andere ogen kijken”wordt door Piet W. onder het kopje nieuws op onze website
geplaatst. De Wmo-raad kan zelf bepalen wat er op de website komt.
- Informatiebijeenkomst nieuwe OV dienstregeling, is niemand naar toe gegaan.
- Beschermd wonen; Mariëlle en Jo H. gaan hier naar toe. Hierin heeft de gemeente Venlo de regie.
Het lijvige stuk wordt door Mariëlle voor ons in een samenvatting gezet.
- Vervolgcursus Wmo in De Schakel 21-06-16, deelnemers Riny, Ria en Jo H.
- Toegankelijkheid bushaltes wordt bezocht door Jo H.
6. Wat er nog ter tafel komt/ rondvraag.
- Over de reactie van B&W op het manifest, de antwoorden kloppen wel.
- De halfjaarlijkse evaluatie PGB is nog niet geweest.
- De vragen betreffende de ombudsman moeten nog komen.
- Ypsilon, dagbesteding is niet weg.
- Reguliere inloop GGZ, er is veel problematiek, een analyse en actieplan is nodig.
- De penningmeester heeft de rekening website betaald.
- De penningmeester vraagt allen de declaraties in te dienen.
- De penningmeester vraagt om de begroting agenderen in september.
6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.
Notulist, Ans Vincken

