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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 

 

DATUM : 26 februari 2019 

 

AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. C. Kosten, mevr. M. Reuter, dhr. P. Moors,                    

mevr. T. Janssen en mevr. B. Deiana (beiden gemeente Vaals) en dhr. A. Schösser 

(secretaris) 

   

AFWEZIG  : mevr. I. Amongin, dhr. L. Savelsberg en dhr. L. Hermans 

 
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 11 december 2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat het verslag, met dank aan de notulist, wordt vastgesteld.  

 

3. Archivering documenten adviesraad (dropbox) 

Luc Esser geeft een korte toelichting over de mogelijkheden en het gebruik van Dropbox. 

Het is de bedoeling dat alle leden hiervan in de toekomst gebruik gaan c.q. kunnen maken. 

De digitale versie van de handleiding voor het installeren en aanmaken van Dropbox t.b.v. het archiveren van 

documenten, verslagen etc. van de adviesraad is inmiddels aan iedereen verstrekt. 

Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunnen de leden zich rechtstreeks melden bij Luc Esser 

(l.esser@vaals.nl).  

Alf heeft iedereen gevraagd het mailadres door te geven voor het gebruik van Dropbox. Zodra hij deze 

allemaal ontvangen heeft zal hij, samen met Luc, de mappen indelen voor de adviesraad en iedereen nader 

informeren. 

 

4. Jaarverslag 2018 adviesraad  

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. Inmiddels heeft het college van B&W kennis genomen van het jaarverslag 

2018 en dit, zonder op- of aanmerkingen, vastgesteld.  

Afgesproken is dat er nu een ‘publieksversie’ van het jaarverslag via de gemeentelijke kanalen (o.a. website, 

nieuwsbrief en Vaalser Weekblad) worden gepubliceerd. Alf pakt dit intern op met de afdeling 

communicatie. 

 

5. Beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 

Benigna Deiana geeft een toelichting over het beleidsplan 2019-2022 (Zuid-Limburg voor de jeugd). 

Het is een regionaal stuk maar vooral ook bedoeld om uit dit beleidsplan de lokale prioriteiten te benoemen. 

Daarom wordt de adviesraad dan ook gevraagd om met name hierover het college te adviseren en een 

reactie te geven. 

Aan iedereen wordt gevraagd om hierover na te denken en zijn/haar reactie naar Alf te sturen.  

Vervolgens maken Jo en Alf een brief voor het college van B&W met hierin de reactie en het advies namens 

de adviesraad. Deze brief moet uiterlijk 19 maart a.s. bij het college van B&W worden ingediend. 
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Inmiddels heeft iedereen via de mail (13 maart jl.) kennis kunnen nemen van de brief die naar het college is 

verstuurd waarin de adviesraad twee relevante lokale prioriteiten heeft beschreven: 

 Van jeugdhulp naar herstel van het gewone leven ….. normaliseren; 

 Integrale hulp en regie; 1Gezin-1Plan-1Regisseur (1G1P1R). 

 

6. Terugkoppeling sector maatschappij (doorontwikkeling toegangsteams) 

Trudy Janssen schetst in grote lijnen het in ontwikkeling zijnde nieuwe toegangsmodel. Dit betreft een 

daadwerkelijke kanteling in het sociaal domein waarbij elke vraag van de burger in eerste instantie 

voorliggend wordt opgepakt, in de leefwereld. De reeds succesvolle aanpak middels de inzet van de 

beweegmakelaar staat hierbij centraal. De burger is zelf verantwoordelijk en voert regie maar krijgt daarbij 

passende ondersteuning. De komende maanden zal met dit model proef gedraaid worden.                                                  

De adviesraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

7. Terugkoppeling vanuit de achterban 

Het Gehandicaptenplatform Vaals is onlangs benaderd door de gemeente Maastricht i.v.m. de aanbesteding 

van hulpmiddelen in de regio en hiervoor hun ‘bijdrage’ aan c.q. medewerking voor te leveren. 

 

8. Terugkoppeling vanuit de regio 

Er is geen terugkoppeling vanuit de regio. 

 

9. PR adviesraad 

In de adviesraad is afgesproken dat PR een vast agendapunt gaat worden. 

Op dit moment is het jaarverslag 2018 het enige onderwerp. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Dhr. Göttgens, lid van de cliëntenraad Participatiewet Maastricht-Heuvelland (CPMH), heeft zich bij de 

gemeente c.q. de adviesraad gemeld voor een oriënterend gesprek. Hij wil graag weten c.q. uitwisselen of 

en waar beide raden wellicht iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Alf heeft met hem gebeld en hij zal 

een afspraak inplannen om hierover, in eerste instantie met Jo en Alf, te brainstormen. 

 

Vorig jaar is in de adviesraad afgesproken dat er, nadat voorlichting is gegeven over de Wmo en Jeugdwet, 

ook nog een presentatie zal volgen over de Participatiewet. Deze zal in 2019 worden ingepland. 

 

Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 

 

De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 16 april 2019 om 19.00 uur in het 

gemeentehuis van Vaals.   

 

Actielijst  

Wat Wie Wanneer  

Verspreiding jaarverslag 2018 

adviesraad sociaal domein 

Alf Schösser en afdeling 

communicatie gemeente 

Zo spoedig mogelijk   

Reactie op beleidsplan jeugdhulp 

Zuid-Limburg voor college van B&W 

Jo Kern en Alf Schösser Vóór 19 maart  2019   

Doorgeven emailadres i.v.m. 

dropbox 

Alle leden van de adviesraad Zo spoedig mogelijk   

     

     

     

 

Symposia/Bijeenkomsten  

Wat Waar Wanneer  

Provinciaal Overleg Limburgse 

Cliëntenraden 

Sittard 4 april 2019 om 10.00 uur   

      

     

 


