Vergadering maandag 12 september 2022. Aanvang 20.00 u
Aanwezig: Jo Haenen, Cees Bontekoe, Dorien van Meel, Dré Hövelings, John Nissen,
Nieuwe leden: Anneke Veelen, Nicole Timmermans
Afgemeld: Sonja Thissen
Concept verslag: 12-09-2022, John Nissen
Vastgesteld: 10-10-2022
AGENDA:
1. Opening.
Jo opent de vergadering en heet de nieuwe leden, Anneke Veelen en Nicole Timmermans
van harte welkom.
2. Kennismaking met de nieuwe leden.
Alle aanwezigen stellen zich kort voor. Aan de nieuwe leden wordt gevraagd zich ook voor
te stellen op de site van de Adviesraad. Jo zorgt dan voor plaatsing met pasfoto.
N.a.v. de sollicitaties wordt voorgesteld (en aangenomen ) nieuwe kandidaten, vóór het
Aanvragen van de benoeming, een vergadering te laten meelopen. Iedereen is akkoord.
3. Indeling werkgroepen en aftreedschema aanpassen.
De werkgroepen hebben de volgende bezetting:
- Jeugd:
Dorien, Nicole en John
- WMO:
Jo, Dré en John
- Participatie :
Cees, Jo en Anneke
- Communicatie :
Cees ,Dorien en Jo
Aftreedschema :
DvM: 01012026
AV: 01062026
JN: 01012025
JH 01012024
CB 01012027
NT 01062027
DH 01062028
4. Inbreng nieuwe punten en vaststellen agenda.
-de vergaderdag en -tijd blijft de maandag van 20.00 u tot 22.00 u.
- de agenda van een nieuwe vergadering staat i.h.v. op de website: iedereen gaat
zodoende meer naar de site kijken !
- Jo probeert een afspraak te maken met de wethouder op 24 oktober a.s. om 17.00 u
of om 20.00 u. Als de vergadering om 17.00 u plaatsvindt, gaan we erna gezamenlijk
een hapje eten.

5. Het verslag van de vergadering van 11.07.2022
wordt, na een wijziging nummering mbt de actiebesluitenlijst vastgesteld.
6. Er zijn geen ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten.
7. Bijwerken actiebesluitenlijst.
-54 en 94
zijn afgehandeld
-92
blijft staan
-113
clientervaringsonderzoek: wat gebeurt er mee ? Wordt
besproken met Sonja.
-114
stroomschema Wmo blijft.
-121
bespreken met wethouder
-122
noodopvang: blijft staan
-124
blijft op actie/besluitenlijst.
-125
via Michel antwoord ontvangen op advies
20220711GARegiovisieJeugdenGezin
-126:
Ongevraagde adviezen kunnen door de adviesraad naar de griffie
gestuurd worden. Gevraagde adviezen gaan met collegestukken naar de
raad. Termijnkalender: voorstel is dat er vanuit het Team
Maatschappelijke Ontwikkeling een jaarplanning met beleidsthema’s
per kwartaal - dus niet alleen besluitvormingscyclus raad, maar
ontwikkeling van beleid én geplande besluitvorming wordt opgesteld,
wordt gedeeld en 1x per kwartaal wordt bijgewerkt op actualiteit
8. Bevindingen werkgroepen.
-Communicatie:
- Jaarverslag gaat naar de website zoals eerder.
- Artikel in Roerdalen.NU is goed ontvangen.
- Volgende vergadering wordt Facebook gepresenteerd.
- Jo gaat naar vergadering OR 6.
-Participatie:
- Advies aan B en W wordt in vierde kwartaal opgepakt.
- Giftenregeling € 1200 blijft staan.
- n.a.v. schenking € 10.000,- aan Voedselbank wordt opgemerkt:
doe indien mogelijk jaarlijks een schenking aan een goed doel
waardoor de inwoners van Roerdalen met een smalle beurs
geholpen worden.(Ongevraagd Advies 20220912)
-WMO:
geen bevindingen.
-Jeugd:
bevindingen “eenzaamheid” worden in een advies beschreven.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

