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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 11 december 2018 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), dhr. L. Hermans, dhr. L. Savelsberg, dhr. P. Moors, mevr. T. Janssen, 

mevr. I. Hessels en dhr. A. Schösser (secretaris) 
   

AFWEZIG  : mevr. C. Kosten, mevr. M. Reuter en mevr. I. Amongin  
 
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. Een speciaal woord van welkom voor Trudy 
Janssen, nieuw sectorhoofd Maatschappij van de gemeente Vaals sinds 1 april 2018. 
 
2. Verslag 30 oktober 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat het verslag, met dank aan de notulist, wordt vastgesteld.  
 
3. Archivering documenten adviesraad en website 
Luc Esser, medewerker communicatie bij de gemeente Vaals, heeft advies gegeven m.b.t. documentenopslag en 
profilering (bekendmaken informatie) voor de adviesraad. 
Het gaat dus enerzijds om de centrale opslag van documenten (gegevens) voor ‘intern’ gebruik van de adviesraad 
(Google Drive en Dropbox hebben diverse mogelijkheden) waarbij een ‘beheerder’ ( bijv. Alf) de diverse mappen met 
documenten kan vullen en actualiseren voor de leden. 
Anderzijds gaat het om de profilering van de adviesraad extern waarbij het noodzakelijk is dat structureel en actueel 
informatie over de adviesraad verspreid wordt via diverse media. 
Afgesproken wordt dat dit onderwerp (PR) een vast agendapunt wordt voor de adviesraad in 2019 waarbij het 
verspreiden van het jaarverslag 2018 de eerste actie hierin zal zijn. 
Alf zal het jaarverslag c.q. de informatie die hierin staat, ter info, in januari/februari 2019 aanbieden aan het college 
van B&W en verspreiden via diverse gemeentelijke kanalen zoals de gemeentelijke nieuwsbrief en het Vaalser 
Weekblad. 
 
Voor de keuze van opslag van documenten wordt een afspraak gepland tussen Luc, Peter Moors en Alf. 
 
4. Concept jaarverslag 2018 adviesraad  
Jo en Alf hebben een concept jaarverslag opgesteld c.q. de adviezen en reacties benoemd die door de adviesraad in 
2018 zijn gegeven richting college van  B&W. 
In het jaarverslag worden o.a. de leden van de adviesraad genoemd maar ook de wethouder en ambtenaren van de 
gemeente Vaals die een presentatie of toelichting hebben gegeven of op een andere wijze ondersteuning hebben 
geboden. De adviesraad stemt in met het concept verslag. 
Alf zal intern bekijken welke definitieve (juridische/ambtelijke) versie van dit verslag wordt aangeboden aan het 
college en/of gemeenteraad. 
Daarnaast zal een ‘publieksversie’ van het jaarverslag 2018 via de gemeentelijke kanalen (o.a. website en Vaalser 
Weekblad) worden gepubliceerd. 
 
5. Pilot ‘vraagverheldering en integraal gebiedsteam’ 
Trudy Janssen en Ilse Hessels geven een toelichting over deze pilot die eind 2018 in de gemeente Vaals is gestart en 
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tot 1 april 2019 zal duren. 
 
 
Bedoeling van deze pilot is om binnen de lokale context zoveel mogelijk disciplines bij elkaar te brengen (integraal 
gebiedsteam) en een verdiepingsslag te laten plaatsvinden c.q. eerder te signaleren waardoor men in een vroeg 
stadium de achterliggende problematiek weet te achterhalen. Maatwerk en meer integraal werken liggen hieraan ten 
grondslag. De aanleiding is het financieel tekort. 
Alle disciplines (Wmo, jeugd, participatie, sociale zaken en onderwijs) zitten elke donderdag bij elkaar op 1 kamer en 
proberen via vraagverheldering een verdiepingsslag te maken. 
 
6. Terugkoppeling sector maatschappij 
Ilse koppelt het volgende terug: 

• Vrijwilligerscentrale Vaals: er vindt een doorontwikkeling plaats en de vrijwilligerscentrale zal in de loop van 
2019 een andere locatie krijgen; 

• Beweegmakelaar: de huidige beweegmakelaar Jolanda Mikic is zeer succesvol en wordt zeer gewaardeerd 
bij de burgers, echter kwetsbaar (op het moment dat zij onverhoopt uitvalt); daarom komt er binnenkort 
wellicht een 2e beweegmakelaar in de gemeente Vaals’; 

• Schrijfcursus Wmo-consulenten: in het eerste kwartaal van 2019 krijgen de consulenten een cursus en het 
streven is schrijven in taalniveau B1; alle standaard brieven van de Wmo worden herschreven; 

• Eigen bijdrage Wmo: de gemeenteraad moet op 17 december 2018 een besluit nemen over de hoogte van de 
eigen bijdrage voor de Wmo (landelijk wordt hiervoor € 17,50 per vier weken gehanteerd maar de insteek in 
Vaals is om een korting van € 3,00 te hanteren zodat de eigen bijdrage uitkomt op € 14,50 voor inwoners 
woonachtig in de gemeente Vaals); als het raadsbesluit is genomen worden de burgers hierover 
geïnformeerd; hopelijk lukt dat in januari 2019. 

 
7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei Savelsberg heeft vernomen dat de PvdA zich afvraagt waarom de secretaris van de adviesraad een ambtenaar is 
die werkzaam is bij de gemeente Vaals en of dit gebruikelijk is?!  
Wellicht een en ander omdat onlangs de ambtenaar c.q. Alf benaderd is met een vraag vanuit deze politieke partij. 
De ambtelijk ondersteuning c.q. het secretaraat is vastgelegd in de regeling van de adviesraad en los hiervan vragen 
de leden zich af welk bezwaar hier evt. tegen zou kunnen zijn. 
 
Het Gehandicaptenplatform wil de komende tijd aandacht voor het onderwerp ‘eenzaamheid’ aangezien het 
percentage eenzame mensen de laatste tijd helaas gestegen is. In dit kader vraagt men zich bijv. af of eenzaamheid 
een handicap is? 
 
8. Terugkoppeling vanuit de regio 
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio. 
 
9. Data vergaderingen 1e helft 2019 
De vergaderingen voor de 1e helft van 2019 worden vastgesteld op 26 februari, 16 april en 11 juni. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 26 februari 2019 om 19.00 uur in het 
gemeentehuis van Vaals.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 3 van 3 

Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
     
Documentenopslag adviesraad en 
mogelijkheden nieuwe website 
gemeente Vaals i.v.m. profilering 

Luc Esser, Peter Moors en Alf 
Schösser 

26 februari 2019   

Kandidaat/nieuw lid adviesraad Team Jeugd gemeente Vaals/  
Alf Schösser 

26 februari 2019   

     
     
     
 
 
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     

      
     
 


