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

P. Moors, dhr. L. Hermans, dhr. P. Meesters, mevr. I. Hessels en L. Prevo (beiden 
ambtelijke ondersteuning) en dhr. A. Schösser (secretaris) 
   

AFWEZIG  : mevr. I. Amongin en dhr. L. Savelsberg  
 
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. 
 
Alf Schösser heeft een uitnodiging van het college van  B&W ontvangen voor de adviesraad voor 
de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vaals op woensdag 1 januari 2020 van 15.00 
tot 17.00 uur in de Kopermolen. 
 
2. Verslag 22  oktober 2019 
Ruilwinkel 
De gemeenteraad neemt op 16 december een besluit over een nieuw voorstel. Het college is 
inmiddels akkoord. 
 
De raad is op 11 november 2019 akkoord gegaan met de nieuwe normering voor hulp bij het 
huishouden. Het college moet nu aanvullend voor 1.1.2020 nog een besluit nemen. 
 
Emmy Bakker vond het jammer (niet raar) dat mensen geen badges hadden tijdens de 
bijeenkomst over de nota Gezondheidsbeleid. Dit wordt aangepast in het verslag. 
 
3. Presentatie Kansen voor alle Kinderen 
Lotte Prevo geeft een presentatie over Kansen voor alle Kinderen. 
 
Kansen voor alle kinderen (KvaK) (juli 2016 – juli 2019) is een aanpak gericht op het vergroten van 
de oplossingskracht en zelfredzaamheid van gezinnen met thuiswonende kinderen in armoede in 
de gemeente Vaals. Op de lange termijn wordt gefocust op een bijdrage aan het verkleinen van 
gezondheidsachterstanden. Een samenwerking tussen de gemeente Vaals, GGDZL, Universiteit 
Maastricht, Academische werkplaats publieke gezondheid en Fonds NutsOhra vormde de basis 
voor deze aanpak.  
KvaK werkt vanuit het principe van gelijkwaardig partnerschap, waarbij gezinnen steeds meer de 
regie in handen krijgen tijdens de uitvoering van eerst kleinschalige activiteiten (werkgroepen) en 
structurele activiteiten (Ruilwinkel Vaals). Naast deze activiteiten gericht op de gezinnen, werd 
ook het professionele netwerk rondom de gezinnen versterkt (netwerkanalyse, pilot 
Beweegmakelaar) en werd onderzoek gedaan op de scholen naar Sport Mix Club, Jongeren op 
Gezond Gewicht, het leerproces van kinderen en behoeften van jongeren (13-21).  
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Op deze manier werd gepoogd om ouders en kinderen optimaal te ondersteunen, zodat 
intergenerationele patronen van armoede op termijn kunnen worden doorbroken.  
Overkoepelend kunnen de volgende leerpunten worden vastgesteld voor professionals die een 
gelijkwaardig partnerschap met de doelgroep willen realiseren: 

·         Focus op basisbehoeften van de doelgroep, niet direct op gezondheid; 
·         Ga doen! 
·         Zorg voor professionele back-up; 
·         Een fysieke plek ‘Ruilwinkel Vaals’ werkt; 
·         Versterk het netwerk van en rondom gezinnen; 
·         Werk 360 graden in de leefwereld van de doelgroep. 

 
De adviesraad vraagt zich af of men op basis van deze goede en duidelijke presentatie nu of op 
een later moment een reactie richting gemeente moet geven over het beperken/bestrijden van 
armoede op basis van de diverse aanbevelingen. En moet streven naar het omlaag brengen van 1 
op 7 huishoudens en minder dan 135 kinderen die in nu armoede leven?! 
Dit is tevens een thema dat men wil agenderen voor 2020 (jaaragenda adviesraad). 

 
4. Jaarverslag 2019 adviesraad sociaal domein 
Het concept jaarverslag 2019 wordt samen met deze notulen rondgestuurd zodat alle leden nog 
de gelegenheid krijgen om hier op te reageren. 
 
5.  Data vergaderingen adviesraad 1e helft 2020 
De data 11 februari, 7 april en 9 juni zijn voor iedereen akkoord. 
 
6. Terugkoppeling sector maatschappij gemeente Vaals 
Ilse Hessels deelt mede dat er een flyer in de maak is met info over het nieuwe toegangsmodel 
sociaal domein vanaf 1 januari 2020.  
Het algemene telefoonnummer van de gemeente Vaals blijft in ieder geval hetzelfde. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Het Gehandicaptenplatform schetst het probleem dat Welzorg, als iemand bijv. een defect heeft 
met zijn of haar scootmobiel in Duitsland of België, geen hulp (mag) verlenen. 
De busjes van Welzorg zijn namelijk alleen in Nederland verzekerd en niet in het buitenland. 
Voorstel is om eens te informeren bij andere grensgemeenten c.q. bij vergelijkbare leveranciers 
zoals Welzorg hoe men hier mee omgaat c.q. hoe dit kan worden opgelost. 
 
8. Terugkoppeling vanuit de regio 
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio. 
Jo Kern geeft aan dat de adviesraad weinig of geen binding heeft met andere adviesraden omdat 
het regionaal overleg geen voorzittersoverleg meer is en hij hier niet meer naar toe gaat. 
Peter Moors vraagt of de adviesraad dan niks mist wat er in de regio speelt. Jo Kern geeft aan dat 
dit niet het geval is want de stukken, dit tijdens het regionaal overleg geagendeerd worden, 
komen altijd via de ambtelijke weg (gemeente) bij de adviesraad terecht. 
 
9. PR adviesraad 
Dit agendapunt wordt ook in 2020 steeds vast geagendeerd en wellicht is het handig om vooraf 
al te bedenken c.q. aan te geven welk onderwerpen de adviesraad bij burgers onder de aandacht 
wil brengen (bijv. Kansen voor alle Kinderen). 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Jo Kern geeft aan hat hij het heel jammer vindt dat Lei Hermans stopt als lid van de adviesraad. 
Hij bedankt hem voor zijn goede inbreng in al die jaren. 
Tevens bedankt de voorzitter alle andere leden voor hun tijd en inbreng het afgelopen jaar. 
Alle leden ontvangen namens de gemeente Vaals, als dank, een VVV-cadeaukaart. 
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Emmy Bakker bedankt Ilse Hessels voor haar presentatie en uitleg op 19 november jl. over de 
Wmo. Het was zeer duidelijk en verhelderend. Piet Meesters sluit zich hier graag bij aan. 
 
Lei Hermans vond het zeer leerzame jaren als lid van de adviesraad. Er zijn veel verschillende  
onderwerpen besproken en hij vond het ook erg interessant om een kijkje te mogen nemen in de  
ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Vaals.  
 
Corrie Kosten vertelt dat Lei Savelsberg, namens de KBO Vaals, tijdens de raadscommissie heeft 
ingesproken over de digitalisering van de afvalkalender. 
De reacties van de commissieleden waren teleurstellend c.q. er kwam geen reactie of response. 
Misschien is het nodig om wat meer druk uit te oefenen vanuit de KBO richting gemeente en kan 
de adviesraad de KBO hierbij ondersteunen. 
Jo Kern en Alf Schösser maken binnenkort hierover een afspraak met Lei Savelsberg. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020  om 
19.00 uur in het gemeentehuis van Vaals.   
 
Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
     
     
     
     
     
     
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     
      
 


