Notulen vergadering 13-01-2021
Status:
Concept:
Vastgesteld:

13-01-2021
10-02-2021

Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Ester van der Borgh-Sleddens, John Nissen (penningmeester), Khaled
Zaza, Ruud van Scheijndel (coach Kahled Zaza), Dorien van Meel (secretaris), Diane Baars
(webbeheerder), Manon Hardonk, Marloes Sweelssen, Cees Bontekoe, Frank Beenen,
Loubna Azhimi (beleidsmedewerker gemeente Roerdalen) en Sonja Thissen (ondersteunend
ambtenaar).
1. Opening.
De voorzitter opent de video vergadering.
2. Kennismaken met nieuwe leden adviesraad
Marloes Sweelssen uit Herkenbosch, Cees Bontekoe uit Posterholt en Frank Beenen uit Melick,
zijn de nieuwe leden van de adviesraad Wmo en Participatiewet en stellen zich voor. Ook de
zittende leden vertellen kort iets over zichzelf.
3. Uitleg werkzaamheden/presentatie van de ambtenaren Sociaal Domein
Loubna Azhimi (beleidsmedewerker participatie) en Sonja Thissen (beleidsmedewerker wmo)
geven een PowerPointpresentatie.
Sinds de invoering van het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan
Wmo-voorzieningen, is de vraag naar huishoudelijke hulp enorm gestegen. Dit brengt hoge
kosten met zich mee. Na de volgende tweede kamer verkiezingen zal hier wellicht
verandering in komen. Het omvormingsplan voor het Sociaal Domein is gestart in 2020. Het
resultaat is een gezonde begroting in 2024: Nieuwe werkwijze vanaf 2022 leidt tot gezonde
begroting in 2024. Dus definitieve plan af eind juni 2021 om in te kunnen gaan in 2022.
Nieuwe werkwijze: is integraal, op basis van preventie, makkelijke toegankelijk voor inwoners
en gaat uit van principes van positieve gezondheid. Het is de bedoeling dat er meer
maatwerk geleverd gaat worden. De medewerkers/consulenten van MER zullen ook moeten
aansluiten bij de uitvoering van dit plan.
De medewerkers uit het Sociale Domein en de beleidsmedewerker maatschappelijke
ontwikkeling (Sociaal team e.a.) hebben sinds vorig jaar overleg met de huisartsen in
Roerdalen als het gaat om de samenwerking en om het toepassen van het concept
positieve gezondheid. De hoofdlijnen van dit overleg worden met de adviesraad
gecommuniceerd.
Sociaal team presenteert zich op velerlei manieren in de dorpskernen ter bevordering van de
bekendheid en om de drempel te verlagen. Het sociaal team moet de link worden tussen de
inwoners en het beleid. Hiervoor zullen aanvragen eenvoudiger moeten worden en zal er
gewerkt moeten worden aan gelijkwaardige behandeling.

Afgesproken wordt dat de hoofdlijnen, dat wat van belang is voor de adviesraad, van het
omvormingsplan en de laatste stand van zaken regelmatig doorgestuurd worden aan de
adviesraad.
De cijfers door de MER worden per kwartaal aangeleverd. Deze rapportage wordt naar de
adviesraad doorgestuurd. De adviesraad zal op gezette tijden op de hoogte gehouden
worden over de arrangementenmonitor en de eigen cijfers.
In Roerdalen zijn er geen gevallen bekend bij de beleidsmedewerker die te maken hebben
met de toeslagenaffaire. Bij betalingsproblemen volgt, na de melding, een adviesgesprek.
Daarbij wordt het probleem in kaart gebracht en wordt er gezocht naar een passende
regeling.
Dit is ondergebracht bij de plangroep, maar wordt wel door de gemeente gevolgd.
De beleidsmedewerker van de gemeente gaat nakijken hoeveel mensen in Roerdalen er
gekort worden op hun uitkering vanwege een schenking door derden.
4. Agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
6. Notulen en actiepuntenlijst
De notulen worden goed gekeurd. Actiepuntenlijst wordt aangevuld.
7. Ingekomen post
17-12-2020:
Saskia Vintges: vooraankondiging raadsbijeenkomst regionaal project
07-01-2021:
Burgerkracht Limburg: uitnodiging POLC 27 januari 10-12 uur
08-01-2021:
Annelies Jacobs: aanvraag luisterende deelname vergadering adviesraad
11-01-2021:
Uitnodiging Burgerkracht Limburg: Uitnodiging lezing Armoede en schulden na de
lockdown op 2 februari van 16-17.30 uur.
8. Vergaderschema 2021
De vergaderingen zullen maandelijks, op de tweede woensdag van de maand plaatsvinden
van 9.30 - 12 uur.
9. Jaarverslag 2020
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en zal door de voorzitter aan de gemeente toegestuurd
worden.
10. Speerpunten, inventariseren van interessegebieden
De voorzitter zal een inventarisatielijst maken waarin de leden van de adviesraad de
interessegebieden c.q. toekomstige werkgroep voorkeuren kunnen aangeven. De punten op
de actiepuntenlijst onder nummer 5 worden hierin opgenomen. Hij zal deze verspreiden. De
leden van de adviesraad kunnen deze lijst aanvullen met nieuwe onderwerpen die zij van
belang achten. In de vergadering van maart 2021 wordt dit verder behandeld.

11. Rondvraag
De penningmeester zal de presentielijst voor iedereen tekenen. De nieuwe leden wordt
verzocht hun rekeningnummer door te geven aan de penningmeester. De factuur
betreffende de huidige website wordt voldaan.
De volgende vergadering zal als enige onderwerp communicatie hebben. Dit omdat we
nog niet voldoende zichtbaar zijn binnen de gemeente. De voorzitter maakt een voorstel.
12. Sluiting

