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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 22 oktober 2019 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. M. Reuter, mevr. E. Bakker, mevr. C. Kosten, dhr. 

L. Savelsberg, dhr. L. Hermans, dhr. P. Meesters, mevr. I. Hessels en M. 
Huissteden-Lendemeijer (beiden ambtelijke ondersteuning) en dhr. A. Schösser 
(secretaris) 
   

AFWEZIG  : mevr. I. Amongin,  dhr. P. Moors  
 
NOTULIST : Alf Schösser  
 
AFSCHRIFT  : Paul de Graauw, Ilse Hessels, Benigna Deiana, Marjolein Wassenberg 
 

 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Jo Kern opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de agenda vast. 
 
2. Verslag 10 september 2019 
Met betrekking tot de uitvoering van de centrumregeling Wmo de toevoeging door Ilse Hessels en 
Alf Schösser dat het hier gaat om de inkoop van voorzieningen c.q. zorgaanbieders Wmo. 
 
Jo Kern geeft aan dat het opgestapte bestuur van de Ruilwinkel een positief gesprek heeft gehad 
met het college van B&W. Nu volgt er een gesprek met de rekenkamercommissie.  
Jo heeft goede hoop op een goede afloop. 
 
3. Concept Verordening Wmo 2020 
De reactie van de adviesraad met betrekking tot de concept verordening Wmo 2020 wordt vóór 4 
november naar het college van B&W verstuurd. 
 
4. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 
De reactie en opmerkingen van de adviesraad worden, samen met de reactie op de concept 
verordening Wmo, naar het college verstuurd. 
 
5. Terugkoppeling sector maatschappij gemeente Vaals 
Ilse Hessels geeft een toelichting over de normering van hulp bij het huishouden.  
In de perspectiefnota van de gemeente Vaals en de begroting 2020 is een bezuiniging voorzien, te 
weten: kan de normering van uren omlaag gebracht worden? 
Als de gemeenteraad op 11 november 2019 akkoord gaat met de begroting 2020 dient het college 
aanvullend een besluit te nemen /een beleidsregel op te stellen over een nieuwe normering. 
Vraag aan de adviesraad of men hierop vooraf wilt reageren en/of over adviseren? 
 
Na enige discussie wordt besloten geen advies of reactie namens de adviesraad te geven. 
Men wil de benchmark volgende keer afwachten en vergelijken met andere gemeenten. 
 
6. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei Hermans zegt dat de georganiseerde reis naar Banneux door het Gehandicaptenplatform zeer 
geslaagd en gezellig was. Met name het sociale contact tussen mensen was erg belangrijk. 
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Lei Savelsberg kondigt namens de KBO Vaals een dorpsschouw aan, na het kerstreces. 
Tevens wil de KBO reageren op het verdwijnen c.q. afschaffen van de papieren alvalkalender door 
de RD4. 
Hij geeft tenslotte aan dat het gerucht gaat dat het winkeltje in Langedael eventueel gesloten 
wordt. Jo Kern adviseert hem om hierover met de bewonerscommissie contact op te nemen. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de regio 
Emmy Bakker is op 9 oktober jl. naar de informatieavond geweest in Maastricht over de Nota 
Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023. Een interessante presentatie over Trendbreuk in 
Zuid-Limburg over diverse onderwerpen (inzetten op een gezonde leefwijze vanaf de 
peuterleeftijd, voorkomen van te vroege zwangerschappen en leven in armoede). 
Zij vindt het een goed plan om hiervoor geld te gaan vragen in Den Haag.  
Ze plaatst wel een opmerking dat zij het raar vond dat niet bekend werd gemaakt wie er ging 
presenteren en/of wie er verder aanwezig waren tijdens deze bijeenkomst. 
 
8. PR adviesraad 
De nieuwe foto van de adviesraad is inmiddels gepubliceerd op de website van de gemeente 
Vaals.  
Jo Kern en Alf Schösser gaan binnenkort bekijken welke thema’s en/of adviezen eventueel te 
gebruiken zijn voor een stukje PR over de adviesraad via diverse kanalen. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Ilse Hessels kondigt een brief aan namens de gemeente Vaals over het nieuwe toegangsmodel c.q. 
de ontwikkelingen toegang sociaal domein. Deze zal via Alf Schösser naar de leden van de 
adviesraad worden doorgestuurd. 
 
Emmy Bakker laat weten dat zij de bijeenkomst in de Kopermolen over ‘Vaals denkt na over haar 
toekomst – Doe mee’ op 16 oktober jl. zeer boeiend en interessant vond. 
 
Lei Hermans maakt bekend dat hij vanaf januari 2020 gaat stoppen als lid van de adviesraad. 
Hij zal bij de vergadering in december voor de laatste keer aanwezig zijn. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag  10 december 2019 om 
19.00 uur in het gemeentehuis van Vaals.   
 
Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
     
     
Reactie adviesraad op 
clëntervaringsonderzoek Wmo 
2018 

Alf Schösser Vóór 4 november 2019   

     
Reactie adviesraad op wijziging 
verordening Wmo 2020 

Alf Schösser Vóór 4 november 2019   

     
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     
      
 


