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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 18 september 2018 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. C. Kosten, mevr. M. Reuter, mevr. I. Amongin, 
   dhr. L. Hermans, dhr. L. Savelsberg, dhr. P. Moors en dhr. A. Schösser (secretaris) 

   
AFWEZIG  :   
 
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. 
 
Hij geeft aan dat de adviesraad vanaf nu nog maar zes leden telt aangezien Gudrun Kollerics en Jos Delamboy 
hebben aangegeven als lid te stoppen omdat zij binnenkort buiten de gemeente Vaals woonachtig zijn. 
Alf en Jo maken binnenkort voor Gudrun en Jos een bedankbrief voor hun inzet de afgelopen jaren. 
 
Het zou fijn zijn als we op korte termijn vervangers zouden kunnen vinden die interesse hebben in en affiniteit met 
het sociaal domein. Wellicht dat de Stichting Vuur een optie is om te benaderen? 
 
2. Verslag 29 mei 2018 
De adviesraad wil graag de stand van zaken weten m.b.t. de openbare bibliotheek en wenst een toelichting hierover 
ambtelijk en/of bestuurlijk. Wethouder Paul de Graauw wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering.  
Inmiddels is er een mailwisseling tussen Jo Kern en de wethouder waarin met name de aanbesteding van het 
bibliotheekwerk kort wordt toegelicht, ter info, gestuurd naar de leden van de adviesraad.  
 
Naar aanleiding van de mail van Alf, inzake het aanbod van Reëlle (communicatie, naar buiten treden als raad en de 
website), wordt geconcludeerd dat de kosten hiervan erg hoog zijn. Echter los hiervan wil de adviesraad graag meer 
weten over de mogelijkheden inzake communicatie naar de burger over de adviesraad (naar buiten treden) en het up-
to-date houden van de website. 
Luc Essers, medewerker communicatie bij de gemeente Vaals zal tijdens de volgende vergadering van de adviesraad 
op 30 oktober, nadere info geven over de (mogelijkheden van de) website alsmede het archiveren van documenten 
voor de adviesraad. 
Aan een ieder het verzoek om vragen voor Luc, indien mogelijk voorafgaand aan deze vergadering, te mailen naar 
Alf. 
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen zodat het verslag, met dank aan de notulist, wordt vastgesteld.  
 
3. Reactie adviesraad inzake concept verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2019 
De reactie namens de adviesraad, verstuurd aan het college van B&W, is duidelijk voor iedereen. 
Jo en Lei Hermans geven aan dat het een hele klus was om de stukken door te nemen maar het uiteindelijk toch 
gelukt is de vragen/opmerkingen te bundelen. 
In afwachting van een reactie van het college vraagt de adviesraad zich af wat de consequenties zijn c.q. wat er 
gebeurt of niet gebeurt als de budgetten Wmo en/of Jeugdhulp uitgeput zijn?! 
Wellicht kan het antwoord hierop tijdens de volgende vergadering ambtelijk gegeven worden. 
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4. Brief wethouder inventarisatie VN-verdrag  
Unaniem wordt uitgesproken dat men deze inventarisatie een handig en goed begin vindt maar de tekst nogal 
ambtelijk en top-down is. 
Met name het Gehandicaptenplatform wil graag dat een en ander nu concreter gemaakt wordt en hierover graag 
nadere afspraken maken met de gemeente. Marjo Reuter zal hiervoor een reactie/advies formuleren en deze naar Alf 
mailen. 
Daarnaast wordt voorgesteld om wethouder Paul de Graauw, al dan niet met ambtelijke ondersteuning, voor dit 
onderwerp uit te nodigen voor de eerstvolgende vergadering van de adviesraad op 30 oktober a.s. 
 
5. Rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 
Iedereen heeft kennis kunnen nemen van deze rapportage en wordt nu verzocht om zijn of haar op- of aanmerkingen 
hierover te mailen naar Imma Amongin. Zij bundelt deze en stuurt ze door naar Alf. 
Voor de eerstvolgende vergadering zal dit onderwerp weer geagendeerd worden en ambtelijk toegelicht. 
 
Algemene opmerking is dat het aantal mensen dat heeft deelgenomen aan het onderzoek zeer hoog is, dus positief. 
 
6. Terugkoppeling sector maatschappij 
Er is geen terugkoppeling van de sector maatschappij. 
 
Alf heeft voorafgaand aan deze vergadering de informatie over de aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2018 
via de mail verstuurd.  
Hij deelt ter plekke de laatste nieuwsbrief uit van het Steunpunt Mantelzorg. 
 
Tevens heeft iedereen via de mail kennis kunnen nemen van de Omgekeerde Modelverordening sociaal domein. Een 
leesbare en duidelijke verordening volgens de meesten die deze verordening gelezen hebben. 
Wellicht komt de adviesraad hier in een later stadium (in relatie tot de verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2019) nog 
eens op terug. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei Hermans geeft aan dat de scootmobielcursus, die heeft plaatsgehad op 18 juni jl. op de Kartingbaan in Vaals, een 
daverend succes was. Mede door en met dank aan Welzorg die tijdens deze dag o.a. de bandenspanningcontrole bij 
scootmobiels gedaan hebben en kleine correcties uitvoerden. 
 
Lei Savelsberg deelt mede dat Arriva met een nieuwe dienstregeling komt maar lijn 61 (via Vijlen-Mechelen) is 
definitief komen te vervallen. De KBO Vaals onderneemt voorlopig geen verdere actie hierin. 
 
Peter Moors heeft voor de zomer gesproken met Hans van Eeken. Hans is ervaringsdeskundige en criticus van de 
huidige GGZ en actief betrokken bij ontwikkelingen in het sociaal domein. Hij is facilitator voor zelfhulpgroepen, 
kwartiermaker en betrokken bij projecten in o.a. Amsterdam (Nieuw West).  
Onderwerp van gesprek waren zijn ervaringen met en visie op het onvermogen van GGZ organisaties om adequaat 
aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Verborgen psychiatrische problematieken die buiten het 
bereik van de GGZ vallen of waar GGZ niet kan aansluiten.  
Dit zijn mensen die vaak wel een beroep op de gemeente doen in het kader van WMO, Jeugdwet of te maken krijgen 
met de Participatiewet.  
 
8. Terugkoppeling vanuit de regio 
Jo Kern refereert naar de gezamenlijke reactie van alle voorzitters van de lokale adviesraden in de gemeenten 
Maastricht-Heuvelland inzake de opgestelde concept verordeningen Wmo en Jeugdhulp 2019 waar iedereen kennis 
van heeft kunnen nemen. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Lei Savelsberg probeert, in overleg met Benigna Deiana, de nieuwe contactpersoon van de cliëntenraad  
Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland te achterhalen. 
 
 
Imma Amongin heeft deelgenomen aan het onderzoek naar de leefbaarheid in Vaals en hoe kun je Vaals  
beter op de kaart zetten (stadspromotie). 
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Corrie Kosten geeft aan dat ze de komende maanden (oktober 2018 tot medio januari 2019) veel in het  
buitenland is en daardoor de komende twee vergaderingen van de adviesraad moet missen. Zij betreurt dit  
maar wil toch graag haar inbreng hebben en geven.  
Zij zal via de mail doorgeven wanneer zij na medio januari 2019 in Vaals is zodat wij de planning van de  
vergaderingen (1e helft 2019) van de adviesraad hierop kunnen afstemmen. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 30 oktober 2018 om 19.00 uur in de BMA 
te Lemiers.   
 
 
Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
     
Documenten adviesraad en 
mogelijkheden nieuwe website 
gemeente Vaals 

L. Esser en leden adviesraad 30 oktober 2018   

Vragen m.b.t. mogelijkheden naar 
buiten treden als adviesraad via website 

Alle leden Vóór 30 oktober 2018   

     
Reactie/advies m.b.t. inventarisatie VN-
verdrag 

Marjo Reuter Vóór 30 oktober 2018   

     
Reacties/opmerkingen m.b.t. cliënt-
ervaringsonderzoek Wmo 2017 

Imma Amongin Vóór 30 oktober 2018   

     
 
 
 
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     

      
     
 


