
 
Vergadering maandag 10 oktober 2022.   Aanvang  20.00 u   
Aanwezig: Jo Haenen, Cees Bontekoe, Dré Hövelings, John Nissen, Anneke Veelen,  
Afgemeld: Sonja Thissen, Dorien van Meel, Nicole Timmermans. 
 
Concept verslag: 10-10-2022, John Nissen  
Vastgesteld: 14-11-2022 
 
AGENDA: 
 
 1. Opening. 
Jo opent de  vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda. 
-De klankbordgroep sociaal domein vergadert op 20 oktober in gemeentehuis Roerdalen. Cees 
en John zullen deze vergadering bijwonen. 
-Onze vergadering, met wethouder Loes Vestjens,  blijft staan op 14 november van  
16.30 tot 18.30 u . Omdat niet alle leden op deze vergadering aanwezig kunnen zijn, wordt het 
etentje naar een nader te bepalen datum verschoven.  
 
2a. Kort verslag kennismakingsgesprekken. 
De sollicitatiecommissie heeft gesproken met drie kandidaten. Alle kandidaten hebben een 
positieve, doch verschillende indruk achtergelaten. Een kandidaat is duidelijk een beleidmaker 
en de andere is een kritische uitvoerder van het ontwikkelde beleid.  Eén kandidate, met veel 
praktijkervaring heeft nog elders een sollicitatie lopen  

 
3. Vaststelling verslag van de vorige vergadering.  
Het verslag van de vergadering van 12 september wordt ongewijzigd vastgesteld.   
Dré: het aftreedschema is niet te vinden in de verordening, wel in onze besluitenlijst. 
Bij dit schema zijn we ervan uitgegaan dat een lid zich herbenoembaar stelt 
 
4. Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten. 
Zijn direct besproken onder  punt 2. 
 
5. Bevindingen werkgroepen. 
- Communicatie: Cees doet verslag. Vanwege ziekmelding Dorien is er geen overleg   
geweest. Het artikel in RoerdalenNU is positief ontvangen en wordt nog een keer   
gepubliceerd met de aanvulling dat er  gesprekken hebben plaatsgevonden met nieuwe leden  
voor de ASD.  
-Participatie :  zie verslag van de werkgroep Pw. 
Cees geeft aan dat bv Sittard-Geleen en Roermond een maatschappelijk platform hebben. Is    



 
dat een idee voor Roerdalen ? 
Vervolgacties m.b.t. Netwerkbijeenkomst (OA) en Bankafschriften (OA) worden verder door de cs PW 
voorbereid.   
 
WMO: De gemeente wil graag meer deelnemers aan Huiskamer +. Jo, Dré, John, Sonja en  
Paula hebben hierover gebrainstormd.  Paula werkt een en ander uit, wordt vervolgd 
-Eenzaamheid en Jeugdwet. Vanwege afwezigheid Dorien en Nicole en een onwillige laptop    
wordt dit item verschoven naar een volgende vergadering .  
 
6. Bijwerken actiebesluitenlijst. 
 
   79: blijft staan 
   92:  afgehandeld 
 108: afgehandeld. 
 113: cliëntonderzoek: men wil een samenvatting maken die op de web-site komt. 
 114:  stroomschema: wacht op commentaar van Claudia 
 121: is afgehandeld. Toegang is beperkt. Wij wachten op rapportage door Sonja. 
 122: noodopvang: Wij wachten op antwoord 
 123:  wacht nog op antwoord 
 124:    wacht nog op antwoord 
 125, 126,127,128: 129 zijn afgehandeld. 
 130: wacht nog op antwoord 
 131:  Vragen voor de wethouder naar Jo sturen.  Jo stuurt alles door ter voorbereiding. 
 
7. Rondvraag. 
Wat zijn eigenlijk “project-wethouders” ? Hoe beïnvloedt dat ons werk, opnemen in      
vragen aan de wethouder. 


