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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 11 februari 2020 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. M. Reuter, mevr. E. Bakker, mevr. C. Kosten, dhr. 

P. Moors, dhr. L. Savelsberg, dhr. P. Meesters, mevr. B. Deiana en dhr. A. Schösser 
(secretaris) 
   

AFWEZIG  : mevr. I. Amongin  
 
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 december 2019 
De flyer ‘Wat doet WijVaals?’ wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. 
 
Jo Kern geeft aan dat, ondanks het feit dat hij niet meer naar het regionaal overleg gaat, dit 
overleg wel een meerwaarde heeft (mocht hij vorige keer gesuggereerd hebben dat dit niet zo zou 
zijn).  
 
Jo Kern en Alf Schösser maken in maart een afspraak met de KBO Vaals c.q. Lei Savelsberg en 
Corrie Kosten inzake de digitalisering van de afvalkalender van Rd4 om hen misschien vanuit de 
adviesraad te ondersteunen richting de gemeenteraad. 
 
3. Jaarverslag 2019 
Marjo Reuter merkt op dat zij in het jaarverslag van de adviesraad het ongevraagd advies inzake 
de Ruilwinkel c.q. het inspreken door de adviesraad tijdens de raadscommissie hierover, heeft 
gemist. 
Dit is een terechte opmerking en wordt alsnog toegevoegd aan het jaarverslag 2019. 

 
4. Reactie college van B&W advies cliëntervaringsonderzoek 2018 Wmo 
Peter Moors vindt dat het college geen inhoudelijke reactie geeft als het gaat om de deelname 
van mensen met bijv.  een psychiatrische of verstandelijke beperking aan het onderzoek. 
Sterker nog, de opmerking dat het niet zo raar is dat deze mensen niet deelnemen aan het 
onderzoek vindt hij nogal een stigmatiserende gedachtegang. 
De overige leden zijn het hiermee eens en stellen daarom (ambtelijk) de vraag of de gemeente 
hierover bij het volgende onderzoek wil nadenken c.q. hoe dit op te lossen en een weg te zoeken 
hoe deze mensen wel bereikt kunnen worden. 
 
5.  Terugkoppeling sector maatschappij gemeente Vaals 
Benigna Deiana vertelt dat het college de mantelzorgondersteuning wil herijken en zich afvraagt 
of het Steunpunt nog de ideale/goede partner is vanaf 2021. Bij het Steunpunt is aangegeven dat 
de subsidie derhalve per 1-1-2021 stopt. 
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Ze heeft een presentatie voorbereid (die samen met deze notulen wordt meegestuurd) met daarin 
diverse vragen voor de adviesraad.  
Het gaat dan met name over de taken van mantelzorgondersteuning (vier V’s: vinden, versterken, 
verlichten, verbinden), de effecten, de vier onderdelen en de huidige opdracht aan het Steunpunt. 
 
Een werkgroepje vanuit de adviesraad zal zich hierover gaan buigen en vóór 1 april a.s. een  
reactie versturen naar Benigna. 
 
6. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei Savelsberg geeft aan dat de KBO Vaals nu een vaste gesprekspartner heeft bij de gemeente 
Vaals, te weten Trudy Janssen. 
 
Het Gehandicaptenplatform is nog steeds in gesprek met Welzorg inzake pech aan scootmobiels 
in het buitenland c.q. een oplossing hiervoor te vinden dat mensen alsnog geholpen kunnen 
worden als ze een defect hebben in Duitsland en/of België. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de regio 
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio. 
 
8. PR adviesraad 
Het jaarverslag 2019 van de adviesraad zal via de gemeentelijke kanalen gepubliceerd worden. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Piet Meesters probeert te achterhalen wat de consequenties zijn van veranderingen inzake het 
verlagen van de norm voor hulp bij het huishouden. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 7 april  2020  om 19.00 
uur in het gemeentehuis van Vaals.   
 
Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
Digitalisering afvalkalender Rd4, 
ondersteuning vanuit adviesraad 

Jo en Alf met KBO Vaals Maart 2020   

Werkgroep 
mantelzorgondersteuning reactie 
vanuit de adviesraad naar 
Benigna Deiana 

Jo, Lei en Emmy Vóór 1 april 2020   

     
     
     
     
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     
      
 


