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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 10 september 2019 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. M. Reuter, mevr. I. Amongin, mevr. E. Bakker, 

mevr. C. Kosten, dhr. L. Savelsberg, dhr. L. Hermans, dhr. P. Moors, dhr. P. 
Meesters 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 
Peter Moors opent de vergadering als plaatsvervangend voorzitter omdat Jo Kern een andere 
dringende afspraak heeft. 
 
2. Verslag 11 juni 2019 
Met betrekking tot de Ruilwinkel vraagt de adviesraad zich af wat er nu precies gebeurd is in de 
tussentijd en wenst graag nadere info over de gang van zaken en hoe nu verder. 
Duidelijk is in ieder geval dat het bestuur is opgestapt. Het college van B&W wenst eerst zelf met 
het bestuur te praten alvorens hun zienswijze kenbaar te maken aan anderen. 
De adviesraad zal dus voorlopig een afwachtende houding aannemen. 
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen zodat het verslag, met dank aan de notulist, wordt 
vastgesteld.  
 
3. Nieuwe foto adviesraad 
Alle leden van de adviesraad zijn aanwezig dus de foto wordt gemaakt en op een later moment, 
met bijbehorende tekst, via diverse kanalen gepubliceerd. 
 
4. Terugkoppeling sector maatschappij gemeente Vaals 
Ilse Hessels geeft een terugkoppeling/toelichting over diverse onderwerpen. 
 
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 
De resultaten van het onderzoek worden maandag 16 september a.s. door Alf Schösser aan alle 
leden doorgestuurd. Het CEO wordt dan geagendeerd voor de vergadering van 22 oktober a.s. 
met het verzoek aan een ieder om dan eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken.   
De zienswijze van de adviesraad zal doorgeleid worden naar college en/of raad. Het verslag van 
die vergadering zal dienen als zodanig. 
 
Abonnementstarief Wmo en aanpassing Wmo-verordening 
Er komt een wetswijziging:  vanaf 1 januari 2020 zal het abonnementstarief voor de Wmo wijzigen 
c.q. verhoogd worden. Dit betekent dat de CAK-bijdrage maximaal € 19,00 per maand gaat 
bedragen. Het college van B&W heeft gekozen voor het maximale bedrag.  
Het college heeft er ook voor gekozen dat de cliënt deze bijdrage gaat betalen vanaf het moment 
dat hij/zij daadwerkelijk de zorg geleverd krijgt. 
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Vanwege deze wijziging/verhoging dient de Wmo-verordening te worden aangepast.  
 
De routing is behandeling van de wijzigingen in de Wmo-verordening op 24 september a.s. in het 
college van B&W. Daarna is inspraak mogelijk tot 4 november 2019.  De adviesraad krijgt zo 
spoedig mogelijk via Alf Schösser een leeswijzer aangereikt met de voorgenomen wijzigingen.   
 
Vervolgens volgt bespreking/behandeling van de wijzigingen/aanpassing van de Wmo-
verordening in de vergadering van 22 oktober a.s. van de adviesraad. Daarna heeft de 
adviesraad de mogelijkheid om voor 4 november a.s. te reageren richting het college van B&W. 
 
Route beleidsplan jeugd 
De adviesraad krijgt nader bericht als het college een en ander heeft goedgekeurd en tevens een 
reactie op hun advies. De opmerkingen van de adviesraad zijn verwerkt. 
 
Centrumregeling Wmo 
De gemeente Maastricht voert deze regeling uit namens de regio Maastricht en Heuvelland. 
 
Mantelzorgwaardering 
Het budget 2019 voor de mantelzorgwaardering is overschreden. Echter, het college heeft 
besloten deze te continueren en vanaf 1 oktober 2019 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden 
ingediend. 
 
5. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei Hermans en Marjo Reuter geven aan dat op 19 juni 2019 een goed bezochte jaarlijkse 
Scootmobieldag heeft plaatsgevonden bij t Heemet in Vaals en dat het Gehandicaptenplatform 
Vaals deze week hun 25-jarig bestaansfeest viert. 
 
Lei Savelsberg vertelt dat de KBO Vaals, in samenwerking met het Gehandicaptenplatform, een 
overzicht maakt met knelpunten die mensen met scootmobielen en/of rolstoelen ervaren in de 
gemeente Vaals. 
 
Peter Moors stelt voor om het onderwerp/thema ‘psychiatrische kwetsbaarheid’ te agenderen 
voor de adviesraad in 2020. Dit mede omdat hij heeft vernomen dat er een adviseur ‘herstel’ 
binnen de gemeente Maastricht is aangesteld die zich hiermee bezighoudt. Uiteraard dient een en 
ander dan gericht te zijn op de situatie in Vaals. De vraag kwam naar voren in hoeverre dit een 
voor Vaals relevant onderwerp is. Er ontspon zich een gesprek over dit onderwerp dat redelijk 
breed blijkt te zijn. Psychiatrische problematieken raken vaak vraagstukken rond sociale inclusie, 
armoede en het thema verwarde personen. Ook de impact op sociale netwerken zoals buren, 
overlast etc. werden genoemd.  
 
Vervolgens wordt er over en weer kenbaar gemaakt dat het soms erg lastig is om te bepalen c.q. 
af te wegen bij wie moet ik zijn of bij wie moeten burgers melden als iemand iets signaleert waar 
hij/zij zich zorgen over maakt?! 
Dit kan bij de politie, maar ook bij de gemeente (BOA sociaal domein) of zelfs via het vangnet 
OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) en Veilig Thuis; weten burgers dit? Is dit ergens 
bekend gemaakt? Zo ja, op welke wijze? 
 
6. Terugkoppeling vanuit de regio 
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio. 
 
Op 9 oktober a.s. vindt een bijeenkomst plaats over het regionaal gezondheidsbeleid in 
Maastricht. Emmy Bakker heeft zich hiervoor reeds aangemeld en wellicht dat Imma Amongin ook 
meegaat.  
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7. PR adviesraad 
De nieuwe foto van de adviesraad zal binnenkort gepubliceerd worden met een stukje tekst over 
de functie en werkzaamheden van de adviesraad. 
 
Te bespreken punt voor een volgende vergadering: wat zijn de mogelijkheden voor burgers om te 
signaleren en waar kunnen zij dit melden? De adviesraad wil de gemeente adviseren om gerichter 
en frequenter bekendheid te geven bij wie c.q. welke instanties je iets kunt melden in of buiten de 
gemeente Vaals. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Ilse Hessels attendeert op de huidige hoge normering van huishoudelijke hulp (een fictief 
voorbeeld is dat een 2- kamerappartement staat voor 90 minuten poetsen HH) in de gemeenten 
Vaals en Gulpen-Wittem. Nu wordt bekeken of deze normering moet worden bijgesteld (wordt 
wellicht een politiek besluit). 
 
Corrie Kosten kondigt een brief aan van de KBO Limburg over de senioren vriendelijke gemeente. 
In deze brief wordt ook de situatie in de gemeente Vaals beschreven. Ze stuurt de brief naar Alf 
Schösser die deze vervolgens kan doorsturen aan alle leden. 
 
 
Hierna sluit de plaatsvervangend voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, tegen 20.20 uur de 
vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 22  oktober 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   

     
Clëntervaringsonderzoek Alf Schösser Zo spoedig mogelijk   
     
Wijziging Wmo-verordening Alf Schösser Zo spoedig mogelijk   
     
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
Informatieavond Regionaal 
Gezondheidsbeleid 2020-2023  

Novotel Maastricht 9 oktober 2019    

      
     
 


