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Verslag vergadering 27 juni van 20.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis ruimte 018
Agenda

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Kennismaking met Wethouder Loes Vestjens
Vaststellen agenda en evt. inbreng nieuwe punten
Bespreking
a. Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026
b. Regiovisie Jeugd
c. stroomschema
Vaststelling van het verslag van de laatste vergadering
Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten
Bijwerken actiebesluitenlijst
Bevindingen werkgroepen
Rondvraag

Van bovenstaande agenda zijn de punten 1,2, en 4b besproken. De overige punten zullen in een
ingelaste vergadering op 11 juli worden behandeld.
Agendapunt 1. Opening door de voorzitter
Agendapunt 2. Kennismaking met Wethouder Loes Vestjens
Er volgt een kort voorstelrondje.
Voor de kennismaking met de wethouder zijn enkele vragen voorbereid.
Deze worden successievelijk behandeld. De antwoorden worden samengevat in Italics weergegeven.
Vragen aan de wethouder
1. Sinds kort is de giftenvrijlatingsregeling van € 1.200,- voor elk type huishouden
(alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd) van kracht
https://www.roerdalen.nl/meer-ruimte-voor-bijdrage-voor-inwoners-met-een-uitkering
In veel Gemeenten zoals bijv Sittard-Geleen is dit voor gehuwden € 1.700,https://www.vidar.nl/ik-zoek-werk-en-of-inkomen/uitkering/giftenvrijlating

•

Waarom is er in de Gemeente Roerdalen geen hoger bedrag voor gehuwden? De
bedragen zijn lokaal zo bepaald per huishouden.

•

Kan dit eventueel alsnog aangeboden worden? De wethouder laat onderzoeken of er
afwijkingen in de regio hierop zijn. Zo ja dan wordt bekeken of er aanpassingen nodig en
mogelijk zijn.
Gaarne ook aandacht voor eventuele verbetering van de communicatie op de website van
de Gemeente Roerdalen. Zie als voorbeeld de site van de Gemeente Sittard-Geleen
https://www.vidar.nl/ik-zoek-werk-en-of-inkomen/uitkering/giftenvrijlating

2. In het coalitieakkoord Roerdalen lezen we deze passage over Armoede en Eenzaamheid

•
•

Hoe gaat deze gemeenschapscoalitie eruitzien, wat is het doel ? Hoe die er uit gaat zien
is niet te zeggen het gaat erom samen als een hechte gemeenschap iets te doen aan
armoede en eenzaamheid
Waarom krijgt de groep ouderen hier extra aandacht? De groep wordt alsmaar groter
vandaar. We vergeten echter zeker niet dat bijvoorbeeld door coronamaatregelen ook
jongeren extra aandacht behoeven

Kunt u aangeven hoe de gesprekken met de gezinnen met <120% inkomen georganiseerd gaan
worden. Is er een verplichting tot meewerken? Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid.
Uitnodigingen voor gesprekken kunnen bijv. in samenspraak met sleutelinstanties gedan worden.
Er is dus geen plicht om mee te doen en er wordt ook niet met een vragenlijst gewerkt. Het gaat
om met echte interesse te leren waar mensen behoefte aan hebben. Onze suggestie dat de
betreffende deelnemers naast een luisterend oor tijdens het gesprek ook andere voordelen
(what’s in it for me) moeten kunnen ondervinden wordt meegenomen.Een extra vraag van de
Adviesraad: BsGW: het lijkt erop dat het aantal BsGW kwijtscheldingsaanvragen in Limburg
achterblijft bij het aantal dat hiervoor in aanmerking komt. Hoe zit dit in Roerdalen? De wethouder
geeft aan dit te overleggen met de Wethouder van Financiïen die BsGW in zijn portefeuille heeft..
3. We hebben de resultaten van onze gevraagde wensen m.b.t. de arrangementen monitor
gezien. Graag inzicht hoe we deze zelf kunnen opzoeken. Er wordt nogmaals gesproken met
de controller om te zien wat automatisch gegenereerd kan worden. Zeker nu de toegang tot
de arrangementen monitor gaat veranderen. De wethouder geeft aan dat ze in oktober met
een antwoord gaat komen..
4. Het overleg over het nieuwe rolstoelpad wordt gevoerd met routebureau Limburg.
Verschillende vrijwilligers van betrokken organisaties nemen deel aan dit overleg. Echter, de
voortgang is traag. Ten eerste omdat na het eerste overleg nieuwe partijen aanschoven bij het
tweede overleg waardoor dit wederom een eerste overleg werd. En ten tweede omdat de
dame van het routebureau haar afspraken niet nakomt. Het door haar ontworpen formulier
m.b.t. de criteria waaraan een route moet voldoen zou in klein comité beoordeeld worden
voordat het verdeeld werd onder de andere projectleden. Dit gebeurde niet en dit formulier
kwam een week later. Over het rolstoelpad wordt trouwens op dit moment minder gesproken.
Het gaat nu meer over wandelroutes binnen iedere kern.
•
We vragen ons af wat de afspraken met dit bureau zijn en wat nu het doel is een
rolstoelpad of wandelroutes voor wie? Het doel is om beschikbare wandelroutes door
enkele aanpassingen (deels) geschikt te maken voor mensen die slecht ter been zijn. De
kwaliteitsklacht over het routebureau wordt meegenomen
Agendapunt 4.a. Bespreking Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026
.

Onderstaand de globale inhoud van ons advies
De Kern van de visie “Alle kwetsbare inwoners van Noord- en Midden-Limburg worden op
passende wijze ondersteund, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de
samenleving.” kan de Adviesraad alleen maar onderstrepen. Positief vindt de Adviesraad ook dat
daarbij kwetsbaarheid niet als een kenmerk van de persoon, maar als een samenloop van
omstandigheden, keuzes en complexiteit gezien wordt.. Daarmee wordt ondersteuning maatwerk.
De uitdaging zit volgens de adviesraad in de uitwerking van de aanpak. Afspraken moeten heel
helder zijn over wat lokale verantwoording is en wat regionaal geregeld wordt. Daarbij hoort een
ruim mandaat voor de specialisten om zo ook bureaucratie te bestrijden. Controle is natuurlijk
nodig, maar dan graag met zo weinig mogelijk en duidelijke KPI’s. die gericht zijn op de resultaten
van betrokkenen op hun verantwoordelijkheden. Omdat het inkooptraject gebaseerd wordt op
werken met partners dienen bij slechte resultaten ook passende (lees verregaande) maatregelen
genomen te worden. Bij werken op vertrouwen hoort ook een goede communicatie gedurende het
traject. Dit vraagt veel van de regievoerder en de uitvoerende partijen. We zien meer lokale
werkzaamheden ontstaan. Er wordt een steeds groter wordend beroep op de informele zorg
gedaan en dus meer inzet van vrijwilligers.. Dit is zowel een kans als een risico in de huidige
arbeidsmarkt

Agendapunt4b.Regiovisie Jeugd.
De regiovisie v8 heeft Michel Janssen uitgebreid toegelicht. Veel zaken zijn al benoemd in het advies
voor de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026. Deze Regiovisie kent namelijk vergelijkbare
aspecten zij het van toepassing op een ander onderwerp. We krijgen nog een nieuwe versie en zullen
dan ons advies naar het College sturen.

Met vriendelijke groet,
Jo Haenen, voorzitter

