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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 29 mei 2018 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. M. Reuter, mevr. I. Amongin,, mevr. I. Hessels, mevr. B. Deiana, 

dhr. L. Hermans, dhr. P. Moors en dhr. A. Schösser (secretaris) 
   

AFWEZIG  : mevr. G. Kollerics, mevr. C. Kosten, dhr. L. Delamboy en dhr. L. Savelsberg  
 
NOTULIST : Alf Schösser  
 
AFSCHRIFT  : Paul de Graauw, Ilse Hessels, Benigna Deiana, Marjolein Wassenberg 
 
 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Voorzitter Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Verslag 17 april 2018 en vergaderdata adviesraad 2e helft 2018 
Lei Hermans heeft in de wandelgangen vernomen dat de openbare bibliotheek in Vaals in 2018 ca. 
€ 20.000,-- minder subsidie gaat ontvangen. Tevens vraagt hij zich af waarom bijv. de bieb in Kerkrade een veel lagere 
deelnamebijdrage hanteert dan Vaals als er activiteiten georganiseerd worden. 
Hij zou hierover graag een gesprek willen voeren met wethouder Paul de Graauw. Jo Kern sluit zich hierbij aan en wil 
vooraf nog enige info proberen te krijgen ter voorbereiding van het gesprek (zie bijlage bij deze notulen ‘onze zorgen 
omtrent de toekomst van onze bieb’). 
 
Benigna heeft nagevraagd of het zelfregiecentrum bekend is bij de gemeente Vaals en/of daar aanvullend op 
de reguliere hulpverlening aanvullende initiatieven op touw worden gezet en georganiseerd.  
Ja, dat klopt c.q. deze initiatieven zijn allemaal gericht op zelfraadzaamheid. 
 
Alf en Jo hebben een offerte opgevraagd bij Reëlle (communicatie voor adviesraden en cliëntenraden) inzake het naar 
buiten treden van de raad als adviesorgaan. We hebben een plan van aanpak met kostenplaatje ontvangen vooral gericht 
op huisstijl en website en niet zo zeer op communicatie naar de burgers toe. Wellicht zal het Huis voor de Zorg hier een 
beter aanbod voor hebben?! 
Alf stuurt echter het aanbod van Reëlle, ter info, via de mail door naar iedereen. 
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen zodat het verslag, met dank aan de notulist, wordt vastgesteld.  
 
3. Toekomstagenda actieplan 2018-2019 (reactie college op brief adviesraad) 
De adviesraad is van mening dat de reactie van het college erg ambtelijk en procesmatig is. 
Qua taalgebruik had men zich iets meer mogen verplaatsen in de leden van de adviesraad c.q. de burgers die geacht 
worden dit te lezen. 
 
4. VN-verdrag (brief adviesraad voor college van B&W) 
Een ieder heeft kennis genomen van de brief van de adviesraad met de vraag/opmerking richting college om te bezien 
of en hoe de gemeente in de lokale praktijk conform het VN-verdrag handelt. 
Via Benigna is een eerste reactie vanuit de gemeente gekomen dat men eerst gaat inventariseren aan welke opgaven de 
gemeente voldoet en waar evt. nog andere opgaven liggen. Op basis van deze inventarisatie wordt dan bepaald hoe nu 
verder. 
Wordt vervolgd dus. 
 
 
5. Ombudsman 
De aanwezige leden zijn unaniem van mening dat er geen herkenning (meer) is van de zorgen die geuit worden naar 
aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman. 
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Los daarvan kunnen sommige problemen niet opgelost worden door de gemeente zelf, maar moet dit in onderling 
overleg en/of door partners of zorgverzekeraars. 
 
6. Archivering documenten adviesraad 
Hierbij speelt de vraag of het mogelijk is om op de website van de gemeente Vaals (Sociaal Domein – Zorg – 
Adviesraad) documenten te archiveren die alleen toegankelijk zijn voor de leden van de adviesraad? 
Daarnaast moet de mogelijkheid blijven bestaan voor alle burgers om de openbare stukken (documenten) te kunnen 
bekijken, elders op de website. 
Voorstel is om Luc Essers van de gemeente Vaals uit te nodigen voor een vergadering van de adviesraad om hierover 
meer info te verstrekken en/of vragen te beantwoorden van de leden. 
 
7. Coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Vaals 
De adviesraad vindt dat het sociaal domein er een beetje bekaaid vanaf komt in dit coalitieakkoord. 
Verder ontbreekt het domein Werk en Inkomen volledig. 
 
Voorstel vanuit de adviesraad is om in eerste instantie de (thema’s in de) begroting 2019 te volgen c.q. te hanteren en 
deze als vertrekpunt te nemen. Hier kan men vervolgens op reageren in de vorm van bijv. een actieplan, jaaragenda 
en/of speerpunten benoemen namens de adviesraad. 
Vervolgens kan de adviesraad voor wat betreft de begroting 2020 een wat meer pro-actieve houding aannemen richting 
college. 
 
8. Terugkoppeling sector maatschappij 
Ilse vraagt aandacht voor het volgende: 

- Het Wmo-team krijgt in de periode september-oktober 2018 bijscholing in het schrijven en verbeteren van hun 
teksten;  

- Tevens vindt er bijscholing plaats m.b.t. de meldcode huiselijk geweld (Veilig Thuis); de 
aandachtsfunctionaris binnen de gemeente Vaals is de BOA sociaal domein – Rob Meijs (voor 18+); voor -18 
jaar is dat Roy Steenstraten van Team Jeugd); 

- In het kader van privacy (AVG) is het aandachtspunt voor de consulenten vooral gericht op een correcte 
weergave en verslaglegging van de keukentafelgesprekken; er mogen alleen die gegevens verwerkt worden in 
het verslag die nodig zijn om de hulpvraag te beantwoorden, terwijl een gespreksverslag breder is; deze 
“frictie” gaan we uitzoeken en oplossen; 

- Op 12 juni 2018 vindt er een informatieavond plaats voor alle verenigingen in de gemeente Vaals inzake de 
AVG (locatie café-restaurant Bergzicht Vijlen). 

 
9. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei H. geeft aan dat ook dit jaar weer de scootmobielcursus plaatsvindt via Welzorg op 18 juni a.s. op de Kartingbaan in 
Vaals. 
 
Peter Moors zal binnenkort deelnemen aan een bijeenkomst van Hans van Eeken over herstelthema’s met betrekking tot 
o.a. schuldenaanpak. 
 
10. Terugkoppeling vanuit de regio 
De verordeningen Wmo en Jeugdhulp worden geactualiseerd c.q. aangepast per 1.1.2019 en zullen binnenkort voor het 
proces en advies rondom de aanpassingen aan de adviesraden (in de regio) worden voorgelegd; de ambtelijke 
voorbereidingen zijn reeds gestart; Op 29 mei heeft er een voorzittersoverleg plaatsgevonden waar Jo Kern en Jos 
Delamboye namens de adviesraad bij aanwezig waren. 
Voor nader informatie zie de bijlage bij deze notulen! 
 
Het tijdpad voor de inspraak is in de periode van 23 juli tot 3 september 2018. 
Benigna zal nog navragen of de termijn voor de inspraak verlengd kan worden c.q. aangepast kan worden aan de 
zomervakanties (van de scholen). 
 
 
In ieder geval wil Lei Hermans zich namens de adviesraad buigen over beide verordeningen c.q. deze doornemen en 
van een advies/reactie voorzien in de komende vakantieperiode. 
 
11. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
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Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 18 september 2018 om 19.00 uur in de BMA 
te Lemiers.   
 
 
Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
     
Openbaar vervoer stavaza Lei Savelsberg/Jos Delamboy Regulier   
     
Documenten adviesraad op nieuwe 
website gemeente Vaals 

Luc Esser 18 september of 30 oktober 2018   

     
Inspraak/advies m.b.t. verordeningen 
Wmo en Jeugdhulp 

Lei Hermans namens de adviesraad Periode 23 juli tot 3 september 2018   

 
 
 
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     
      
     
 


