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Aanwezig:
Piet Moors voorzitter, Ria Wingen, Piet Wolters, Riny Mulders penningmeester, Jo Haenen, Jo van
Horen, Jan Broeke, Ans Vincken secretaris, Jules Houben, ondersteunende ambtenaar.
Afwezig m.k.:
Mariëlle Thiesen.
1. Opening.
Om 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Notulen d.d. 14-09-2016 en actie/besluitenlijst.
Bij punt 7 geven Ria en Jules een verandering aan.
Verder geen op of aanmerkingen.
3. Evaluatie met de wethouder Eugenie Cuijpers.
- Op dit moment is er enige politieke onrust i.v.m. de laatste gemeenteraadsvergadering, waarin het
voorstel van het College met betrekking tot het zwembad en de sportvelden door de fracties is
omgegooid. Dit heeft een behoorlijke impact op college, raadsleden en de burgers. Het nieuwe
voorstel of een Omnipark haalbaar en betaalbaar is moet onderzocht worden. De plannen om in elke
kern een BMV1 en BMV2 te ontwikkelen gaan gewoon door. Binnen 3 maanden moet er een plan
liggen, in januari zal in een extra gemeenteraadsvergadering een besluit genomen moeten worden.
- Actueel in het nieuws is het voetballen op kunstgras, er is een brief uitgegaan naar de verenigingen
dat de GGD met een onderzoek bezig is, dit onderzoek wordt afgewacht.
- Over de brief: Verlenging beleidsplannen van 4 oktober 2016; de wethouder geeft aan dat in
samenwerking met de Midden- Limburgse gemeenten overwogen is of de noodzaak er is om nieuwe
plannen te schrijven. Het blijkt dat de huidige plannen kunnen doorlopen tot 2019. Wel zal elke
gemeente een oplegvel maken waarin het eigen beleid, de couleur lokale, tot uitdrukking komt.
Alle beleidsplannen hebben toch een soort “MERR sausje” vandaar het oplegvel.
Wat betreft de Jeugdzorg zal een preventieplan Jeugd komen dat loopt tot 2020. Het is een
onafhankelijk verdeelmodel met vele knoppen. Alle gemeenten zijn nog zoekende. Het gaat niet
alleen over de Jeugd maar vaak zijn de problemen multicultureel, hier lopen de domeinen door
elkaar. De wethouder is er daarom een voorstander van om te ontschotten, zo kunnen de budgetten
beter verdeeld worden en geeft het wat meer speelruimte. Breed kijken is hierin belangrijk. Het
overschot van de Wmo-gelden wordt hier oa. ook voor gebruikt.
- Hoe loopt het bij de Jeugdzorg: Het plan; een gezin en een regisseur moet nog doorontwikkeld
worden, het werkt wel steeds beter. Er zal nog meer naar het hele gezin gekeken gaan worden.

- Huiskamer plus in Melick is klein begonnen als alternatief voor de traditionele dagopvang,
momenteel komen er 5 personen. In november wordt het uitgebreid naar 6 dagdelen voor cliënten
met een WOZ indicatie. In Posterholt kan de opvang ook huiskamer plus worden. Het werkt met een
andere financiering en is dus goedkoper. De Zorggroep blijft de dagbesteding regelen voor de
zwaardere indicaties.
- Openbaar vervoer: De vraag van Jan waarom er geen bussen door de kern van Melick gaan lopen,
terwijl in andere kernen 4 tot 6 bushaltes zijn? Deze vraag kan de wethouder niet beantwoorden. In
de volgende Wmo-raadsvergadering kunnen we die stellen aan de ambtenaar die dan komt.
- Tot slot is de vraag van de wethouder of we instemming kunnen geven op de vraag in de brief om
door te kunnen gaan met de beleidsplannen zoals die er nu zijn. We zullen reageren per brief en
hierin aangeven dat alles wat in het verlengde van de plannen komt, hierover een terugkoppeling
naar ons komt om te bespreken. Het proces loopt en komt in december in de Gemeenteraad.
Hierna verlaat de wethouder de vergadering.

4. Onderzoek inkomensondersteuning gemeenten.
Dit verzoek kwam van de Cliëntenraad.
De vragenlijst gaan we verder niet behandelen.
5. vragen over de stand van zaken PGB.
Het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is op Midden Limburg ingericht, dus ook de tarieven. De Wmoraad heeft al eerder mondeling en schriftelijk op 13 mei 2015 laten weten dat de tarieven te laag zijn
voor zorgverleners met een familieband. Nu is er een rechtzaak geweest en zullen de gemeenten
inderdaad de tarieven aanpassen. Per 01-04-2017 wordt het bruto uurloon € 11,67.
Op Midden Limburgs niveau is er een bijeenkomst/evaluatie geweest, dit is nog niet helemaal af en is
incident gedreven. Door de persberichten wordt het actueel. In het advies van B&W zal vermeld
staan dat de Wmo-raad dit al langer aangegeven heeft. De Centrale Raad voor Beroep is er ook op
teruggekomen dat binnen gezinnen een arbeidsrelatie niet kan, het mag dus wel.
De werkgroep, Mariëlle, Jo H., Ans en Jules zal zich hierover nog eens buigen. Jules zal een afspraak
maken met deze groep.
6. Ingekomen/ uitgaande post/mails.
Ingekomen:
- Jo H. heeft de schouwingen gebundeld en verzonden, kopie naar Ans.
De conclusie is dat de regelgeving hierover niet goed is. In de volgende vergadering komt dit terug in
gesprek met de betreffende ambtenaar.
- Declaratieformulier 2e helft 2016 met een aanpassing van Riny.
- Uitnodiging bekendmaking meest Mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg, Ria zal hier naar
toe gaan.
Uitgaand:
- begroting Wmo-raad 2017, Jules zal hier op reageren.
7. Wat er nog ter tafel komt / rondvraag.
- Piet W. vraagt naar over het mantelzorgcompliment, hoeveel aanvragen zijn er?
Volgens Jules ongeveer als vorig jaar, verder zal het in 2017 ook nog blijven.

- De dag van de mantelzorg is op 10 november, de mensen krijgen een voucher van de plaatselijke
ondernemers. Björn Maessen probeert elk jaar zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken.
- Jo H. is de vraag van een burger via onze mail opgepakt? Dit is geregeld met Jules.
- Er bereiken ons verschillende vragen van burgers die niet tevreden zijn over de communicatie met
de gemeente, bv met het aanvragen van vergunningen, mails die niet beantwoord worden enz. Na
een discussie besluiten we een signaal af te geven naar B&W.
- Ria en Jan zijn naar de MERR bijeenkomst geweest over het vervoer, dit is uitgebreid behandeld. De
klankbordgroep blijft doorgaan. Deze bijeenkomsten zijn op gemeentelijk niveau, elke gemeente
heeft een vertegenwoordiging.
- De voorzitter vraagt zich af of de Wmo-raad een Brede Adviesraad zal moeten worden. Volgens
Jules is dat niet, er is ook geen landelijke druk. Wij blijven op deze manier doorgaan.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur
Notulist, Ans Vincken

