Aan: Jo Haenen (voorzitter), John Nissen (penningmeester), Dorien van Meel, Cees Bontekoe, Dre
Hövelings, Berry van der Donk.
Afgemeld:Sonja, Berry

Conceptverslag: 11.07.2022
Vastgesteld: 12.09.2022
Verslag: John Nissen.
Vergadering maandag 11 juni 2022. Aanvang 20.00 u
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AGENDA:
2. Bij de kennismaking met Wethouder Loes Vestjens is niet besproken wat er gebeurt met
onze ongevraagde adviezen. Zie Actiebesluitenlijst 111. We zullen dit middels een email
aan haar voorleggen.
3 / 6: Er worden geen nieuwe agendapunten ingebracht.
4. a. Er wordt een informatiebrief opgesteld voor de inwoners van Roerdalen.
Waar is de Adviesraad SD mee bezig ? ( zie bijlage.)
b. N.a.v. het koersdocument Regiovisie Jeugd wordt samen een advies
opgesteld. (zie 20220711GARegiovisieJeugdenGezin.pdf)
c. Stroomschema: Jo zal de gevraagde wijzigingen verwerken.
5. Het verslag van de vergadering van 27.06.22 wordt vastgesteld.
7. Bijwerken actiebesluitenlijst.
54: afgehandeld.
60: is afgerond.
63: is afgerond: dit is voor de Werkgroep Communicatie.
79: blijft staan.
87: kan weg. Er is geen interesse meer van de klankbordgroep..
95: kan weg.
111: wat gebeurt er met ongevraagde adviezen ? Cees maakt briefje.
113: Cliëntervaringsonderzoek: Communicatie maakt concept-reactie.
117: afgehandeld.
118: afgehandeld..
120: verrijking voor document Eenzaamheid.
121: blijft
8. Bevindingen werkgroepen: volgende vergadering.
9. Rondvraag en sluiting.
Bijlage

Beste Inwoner van Roerdalen,
Het is zomer en dus een mooi moment om u bij te praten over waar we in de Adviesraad
mee bezig zijn.
De Adviesraad Sociaal Domein Roerdalen adviseert het College van B en W gevraagd en
ongevraagd over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (PW)
en de Jeugdwet (JW).
In de afgelopen maanden hebben we de volgende adviezen uitgebracht:
Ongevraagd – Noodopvang: Kern van dit advies: breid de communicatie over aantallen,
gevolgen Wmo-PW-JW, inburgering en wat u als inwoner zou kunnen doen, uit naar alle
inwoners van Roerdalen.
Ongevraagd – Regelingen: Kern van dit advies: maak een overzicht van alle actuele
Verordeningen en Regelingen betreffende de Wmo, PW en JW en zorg dat dit voor iedere
inwoner beschikbaar is.
Gevraagd – Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026: Kern van dit advies:
afspraken moeten helder zijn over wat lokale verantwoording is en wat regionaal geregeld
wordt.
Kijk voor de gehele tekst van de adviezen op onze website
www.adviesraadsociaaldomeinroerdalen.nl
Recent hebben we ook kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Sociaal Domein – Loes
Vestjens. We concluderen met haar dat er veel te doen valt in het Sociaal Domein. Denk
hierbij aan het Armoedebeleid, beleid ter terugdringing van Eenzaamheid, de
doorontwikkeling PW (bedrijfsplan nieuwe entiteit als vervanger Westrom) en het
Inkoopbeleid Wmo (aanbesteding).
Hierbij is aandacht voor communicatie, kwaliteit en het betrekken van de inwoners erg
belangrijk.
Wat kunt u voor de Adviesraad raad doen?
Ziet u zaken betreffende de Wmo, PW of JW die anders of beter kunnen? Schroom dan
niet en laat het ons direct weten.
Uw reacties doen ertoe, zijn belangrijk en dragen bij aan meer leefbaarheid, geluk en
gezondheid voor de inwoners van Roerdalen
De Adviesraad behandelt geen individuele zaken en voor de dagelijkse gang van zaken
en/of problemen is het Sociaal Team uw aanspreekpunt.
Hoe kunt u de Adviesraad bereiken?
U kunt ons bereiken via email - asdroerdalen@gmail.com of rechtstreeks benaderen.
Lid worden van de Adviesraad?Kijk op onze website voor de vacaturetekst en reageer.
www.adviesraadsociaaldomeinroerdalen.nl

