Aan: Jo Haenen (voorzitter), John Nissen (penningmeester), Frank Beenen (secretaris), Ester van der
Borgh-Sleddens, Dorien van Meel, Cees Bontekoe, Dre Hövelings, Berry van der Donk. Gast(en):
Sonja afgemeld
Agenda Adviesraad
Concept Verslag vergadering 11 april van 20.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis ruimte 018
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom
2. Vaststellen agenda en inbreng punten voor de rondvraag
Stroomschema WMO bespreken toegevoegd als agendapunt 9:
Tegemoetkoming energie:
We wilden vragen aan de gemeente hoe ze ermee om gaan. Inmiddels is dit door de gemeente
gecommuniceerd.
3. Mededelingen
In – en uitgaande post kan vervallen.
Jo heeft korte kennismaking met Echt en Maasgouw gehad. Afgesproken is om adviezen met
regionale strekking samen te bespreken en te delen.

4. Concept notulen 20220314 en Conceptnotulen 20220214 ter vaststelling
20220314
Sonja:
Michel Janssen kan uit de notulen van 14 maart worden gehaald.
Het is Karin Nas met een s
In de notulen staat: Afspraak Alles wat formeel geadviseerd wordt gaat ( waar mogelijk met
terugwerkende kracht ) naar de gemeenteraad. Als het beleid het volgen van wettelijke regels is,
geef dat dan ook formeel aan. Jan gaat dit voorleggen aan het college. Jan zorgt voor de
overdracht.
Aanvulling:
Jan geeft aan dat dit even verder opgepakt moet worden met zijn opvolger. Hier kunnen we het
in de kennismaking dan ook even over hebben.
Jan: geeft als voorbeeld aan dat er in deze periode te weinig is gedaan m.b.t.
Armoedebestrijding. Met het uitvoeringsplan Armoede dat er in 2022 moet gaan komen gaat dit
hopelijk veranderen

De notulen van 20220214 en 20220314 worden met inachtneming van bovenstaande
aanvullingen en opmerkingen vastgesteld.

5.

Actie/besluitenlijst

59: Laat weten wat je geleerd hebt.
60: Afgerond komt terug bij werkgroepen. Afspraak: nieuwe wethouder uitnodigen.
63: Vacatures uitzetten.
87: gaat niet door en voorlopig afgehandeld
93: aanvullen dat we nog niets gehoord hebben.
98: we komen geen stap verder. We gaan de zaken met de MER in de toekomst formeel via
de gemeente aanpakken.
101: afgesloten
108: afsluiten
111: afgesloten
112: vraag aan Sonja naar STAVAZA
117: Loubna moet nog reageren.
118: afgehandeld
119: We voeren ingekomen agendapunten op. Adviezen komen separaat op de agenda.
6. Ingekomen/uitgaande post
Komt ook in de toekomst te vervallen
7. Bevindingen werkgroepen.
Eenzaamheid: Het is onduidelijk wat het gemeentelijk beleid is. We willen de gemeente
meegeven om een wegwijzer te maken voor de mogelijkheden. De sociale kaart is niet
compleet. Het rijk heeft een handreiking gegeven.
Advies: Communiceer het beleid. Ga te rade bij andere gemeenten.
Afspraak: werkgroep bereidt een advies voor.
De rol van van leden van de adviesraad in gemeentelijke projecten:
Vanuit de adviesraad heb je geen verplichtingen tot deelnname in gemeentelijke projecten. Als
je dit wel doet dan doe je dat op persoonlijke titel
8. Wim Top
Noodopvang statushouders.
Elke gemeente heeft een taakstelling gerelateerd aan het aantal inwoners.
De laatste jaren is dit niet goed gegaan.
Er moeten dit jaar nog 52 mensen geplaatst worden.
Oekraïners:
In deze veiligheidsregio is een crisisplan gemaakt. 2000 plekken moeten gerealiseerd worden.
Er moeten ook 100 plekken voor statushouders gerealiseerd worden.
Op essentiële leefgebieden staat de organisatie.
Hoe zit het met de communicatie naar de inwoners, statushouders en Oekraïners?
Oekraïense kinderen gaan naar Roermond.
Vragen en opmerkingen graag naar Wim. Wim stuurt nog een samenvatting van bovenstaande.

9. Stroomschema WMO bespreken:
Dre: De nazorg ontbreekt vaak en is tekort.
Opmerkingen worden verwerkt. Een en ander ligt al bij Sonja.
Afspraak: volgen in actie-besluitlijst
10. Rondvraag
Er is op Donderdag 21 april een bijeenkomst over het minder-validen pad.
Volgende keer: brainstorm over punten per werkgroep
11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Jo Haenen, voorzitter,
Frank Beenen, secretaris.

