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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 

 

DATUM : 11 juni 2019 

 

AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. M. Reuter, mevr. I. Amongin, mevr. E. Bakker, dhr. L. 

Savelsberg, dhr. L. Hermans, dhr. P. Moors, dhr. P. Meesters en dhr. A. Schösser 

(secretaris) 

   

AFWEZIG  : mevr. C. Kosten 

 
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 aan Piet Meesters de zich als nieuw lid van de adviesraad heeft aangemeld. 

Piet heeft een (werk)achtergrond in en veel ervaring met het sociaal domein. 

 

2. Verslag 16 april 2019 

De leden vinden de opmerking/reactie van de GGD m.b.t. de lage vaccinatiegraad vreemd en niet krachtig of 

duidelijk genoeg. De GGD zegt ‘vermoedelijk speelt hierbij een rol dat veel inwoners van Vaals hun 

(zuigelingen)vaccinaties in Duitsland halen’. 

Waarom vermoedelijk want dit is toch een feitt? Is dit in het kader van privacy? 

 

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

 

3. Ruilwinkel Vaals 

Jo Kern geeft een toelichting over het ontstaan van de Ruilwinkel, de huidige situatie en het voorstel dat nu 

gedaan is richting gemeenteraad inzake de voortzetting van de Ruilwinkel Vaals vanaf 30 juni 2019 t/m 2024. 

 

Gelet op de betrokkenheid van Jo bij de Ruilwinkel is hij, na het inbrengen van het voorstel, uit het overleg 

c.q. de vergadering "getreden". Vervolgens is discussie ontstaan en een advies zonder hem geformuleerd en 

besloten. 

 

De adviesraad  sociaal domein is niet door het college van B&W gevraagd om hierover advies te geven. 

Echter, conform de taakstelling van de adviesraad, wil de raad ongevraagd hun advies kenbaar maken 

richting college en gemeenteraad van de gemeente Vaals. 

Tevens wil de adviesraad op dinsdag 18 juni a.s. tijdens de raadscommissie graag gebruik maken van het 

spreekrecht om hun advies nader toe te lichten. 

 

4. Terugkoppeling sector maatschappij gemeente Vaals 

Er is geen terugkoppeling vanuit de sector maatschappij. 

 
5. Terugkoppeling vanuit de achterban 

Het Gehandicaptenplatform is bezig met het organiseren van hun festiviteiten rondom hun 25-jarig 

bestaansfeest. 

Op 19 juni 2019 vindt de jaarlijkse Scootmobieldag plaats bij t Heemet in Vaals. 

Daarnaast wil het platform de komende periode hun achterban nog beter in beeld krijgen en zich daarbij 

afvragen: tegen welke problemen loopt de achterban aan en weke signalen zijn er? 
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6. Terugkoppeling vanuit de regio 

Er is geen terugkoppeling vanuit de regio. 

 

7. PR adviesraad 

Op 10 september a.s. wordt, tijdens het eerstvolgende overleg, een nieuwe foto gemaakt van de 

adviesraad. Deze zal dan later verspreid worden via de diverse kanalen. 

 

8. Vergaderdata 2e helft 2019 

De data 10 september (nieuwe foto), 22 oktober en 10 december worden definitief als vergaderdata 

vastgesteld. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Peter Moors merkt op dat hij de reactie van Paul de Graauw, m.b.t. zijn vraag over bezuinigingen in het  

sociaal domein, zeer snel vond en dit als prettig heeft ervaren. De overige leden zijn het hiermee eens en  

geven aan dat dit de betrokkenheid toont van de wethouder.  

Alf heeft de wethouder hiervoor inmiddels, namens de adviesraad, via de mail  bedankt. 

 

Emmy Bakker vraagt naar de gang van zaken m.b.t. uitnodigingen die adviesraadsleden krijgen voor  

regiobijeenkomsten. Jo geeft aan dat onderling kan worden afgesproken wie hier naar toe gaat en dat de 

reiskosten door de gemeente vergoed worden. 

 

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

 

De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 10 september 2019 om 19.00 uur 

in het gemeentehuis van Vaals.   

 

 

 

Actielijst  

Wat Wie Wanneer  

     

Reactie college op advies van de 

adviesraad op beleidsplan jeugdhulp 

Zuid-Limburg voor college van B&W 

College van B&W Zo spoedig mogelijk   

     

     

     

     

 

Symposia/Bijeenkomsten  

Wat Waar Wanneer  

     

      

     

 


