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De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals vergaderde in het jaar 2018 in de volgende 
samenstelling: 

• Dhr. Jo Kern   voorzitter 
• Dhr. Alf Schösser      secretaris 
• Dhr. drs. Lei Hermans   Stichting Gehandicaptenplatform Vaals 
• Mevr. Marjo Reuter    Stichting Gehandicaptenplatform Vaals 
• Mevr. Gudrun Kollerics 
• Dhr. Jos Delamboy 
• Dhr. Peter Moors 
• Mevr. Corrie Kosten 
• Mevr. Imma Amongin 
• Dhr. Lei Savelsberg   KBO Vaals 

Nieuwe en vertrekkende leden 

• Mevr. Corrie Kosten trad in 2018 toe tot de Adviesraad.           
• De Adviesraad nam in 2018 afscheid van mevr. Gudrun Kollerics en dhr. Jos 

Delamboy, beide vanwege verhuizing naar een andere gemeente.          
• In 2018 overleed voormalig adviesraadslid  Raymond Schenk. 

De Adviesraad werd ambtelijk ondersteund door de gemeente Vaals:        

• Mevr. drs. Ilse Hessels  (coördinator toegang sociaal domein sector Maatschappij); 
• Mevr. drs. Benigna Deiana (beleidsadviseur sector Maatschappij); 
• Mevr. drs. Marjolein Wassenberg (beleidsadviseur sector Maatschappij);    
• Mevr. Aglaja Gerrits (waarnemend beleidsadviseur sector Maatschappij). 

                                                                                                                               
• Dhr. Luc Esser (afdeling Communicatie) adviseerde de Adviesraad m.b.t. de 

archivering van documenten en de website. 
• Mevr. M.P.M. Trudy Janssen (Sectorhoofd Maatschappij)  informeerde de Adviesraad 

over de pilot ‘‘Vraagverheldering en integraal gebiedsteam’’. 
• Wethouder Dhr. Paul de Graauw schoof regelmatig bij Adviesraadbijeenkomsten 

aan.                                                                                            

De Adviesraad Sociaal Domein vergaderde in het jaar 2018 zes keer regulier plenair. 
Uitvoerige stukken werden door werkgroepen voorbereid alvorens deze plenair van 
commentaar te voorzien en tot een advies uit te schrijven. 

De Adviesraad nam deel aan een in-company cursus Sociaal Domein van twee keer een 
dagdeel door Servie Broers, voormalig medewerker van het Huis voor de Zorg.   



Adviezen en reacties van de Adviesraad Sociaal Domein 

• Toekomstagenda 2018-1019 + het Actieplan 2018-2019 en het Regioplan Beschermd 
Thuis 2020.  
De Adviesraad werd van ambtelijke zijde van informatie en toelichting voorzien en 
gaf vervolgens commentaar op voornoemde stukken. 
 

• De Adviesraad gaf aan het College een signaal van zorg af m.b.t. de dienstverlening 
van Welzorg, de Kredietbank en de Openbare Bibliotheek. 
 

• De Adviesraad informeerde bij het College naar de stand van zaken m.b.t. de 
uitvoering van het VN-Verdrag. Het College verstrekte aan de Adviesraad  een 
overzicht/inventarisatie van reeds gerealiseerde, in voorbereiding zijnde en nog niet 
ter hand genomen, voorgenomen acties m.b.t. het Verdrag. Tevens het verzoek van 
het College aan de Adviesraad om hierop te reageren en te adviseren. 
 

• De Adviesraad reageerde op het inspraakverzoek van het College met advies m.b.t. 
de verordeningen WMO en Jeugdhulp 2019. De Adviesraad attendeerde daarbij 
m.b.t. de vereenvoudiging van het taalgebruik op de Omgekeerde 
Modelverordening. 
 

• De Adviesraad gaf haar reactie over de uitslagen/bevindingen van het 
Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein dankt de ambtelijke ondersteuning voor de betrokken 
en deskundige wijze waarop zij de Adviesraad hebben bijgestaan  en van informatie 
hebben voorzien. 
 
De Adviesraad dankt het College van B&W voor de serieuze bejegening en 
afhandeling van de afgegeven adviezen, commentaren en reacties. 
 
 

Vaals,  17 januari 2019 

 

 
 
 
J.W.F. Kern, voorzitter    A..H.A.M. Schösser, secretaris 

 


