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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 2 februari 2021 (Zoom overleg) 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. M. Reuter, mevr. E. Bakker, mevr. I. Amongin, dhr.      

P. Moors, dhr. P. Meesters, mevr. T. Janssen. mevr. I. Hessels, mevr. M. 
Wassenberg, mevr. B. Deiana, mevr. N. Konings en dhr. A. Schösser (secretaris) 
   

AFWEZIG  : mevr. C. Kosten, dhr. P. Meesters en dhr. L. Savelsberg  
 
NOTULIST : dhr. A. Schösser  
 

 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom voor dit Zoom-overleg. 
 
2. Vergaderschema adviesraad 2021  
De geplande data 30 maart, 8 juni, 5 oktober en 7 december 2021 voor de vergaderingen van de 
Adviesraad worden definitief vastgesteld. Deze zijn afgestemd op de vergaderingen van de 
raadscommissies en gemeenteraad. 
 
Ten aanzien van het tijdig aanleveren van stukken juicht de Adviesraad de aanpak toe, daar waar 
beleidsvoornemens in het sociaal domein vroegtijdig worden voorgelegd, dit de adviesraad de 
mogelijkheid biedt dan alvast input te leveren en mee te denken. Zodanig dat bij het aanleveren 
van het definitieve stuk effectiever advies kan worden gegeven, c.q. gereageerd kan worden. 
Een en ander is reeds voorbesproken met en toegezegd door sectorhoofd Trudy Janssen.  
 
De voorzitter merkt aanvullend nog op dat conform de jaaragenda nog steeds de presentatie c.q. 
Informatie over de Participatiewet in 2021 dient te worden ingepland. 
 
3. Doorontwikkeling sociaal domein 
Marjolein Wassenberg geeft een presentatie/toelichting over onderstaande onderwerpen. 
 
Schuldhulpverlening Wgs 
Het beleidsplan voor het jaar 2021 wordt te zijner tijd nog voorgelegd aan de Adviesraad. 
 
Werkplaats Financiën 
Burgers kunnen een afspraak maken in het gemeentehuis (2 ochtenden per week) maar ook via 
onder andere de Wmo-consulenten of St. MEE. Tevens kunnen de medewerkers van WijVaals 
mensen doorsturen. 
 
De wettelijke mogelijkheid om de gemeente in staat te stellen schuldenproblematiek vroegtijdig te 
signaleren, biedt de gemeente kans om proactief hulp te bieden, daar waar tot nu toe 
privacywetgeving, hulp mijden, schaamte, onvermogen bij betreffende burgers, deze mogelijkheid 
in de weg stonden. Goede zaak dus, zij het dat het waarborgen van privacy en discretie hier extra 
aan de orde zijn.  
De Adviesraad verwijst in deze ook nog naar haar eerder gemaakte opmerkingen t.a.v. de 
Werkplaats Financiën. Ten aanzien van de rol(len) van Wij Vaals waarschuwt de Adviescommissie 
daar de agenda niet te overvol te maken. 
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Ilse Hessels geeft een presentatie over WijVaals, de aanpak Beweegmakelaar en de nieuwe route 
(Anke Siegers).  
 
Op basis hiervan verduidelijkt jeugdconsulente Nikkie Konings de aanpak middels twee 
verschillende casussen uit de jeugdzorg. 
 
Tenslotte vertelt Benigna Deiana de laatste stand van zaken over de mantelzorgondersteuning 
c.q. de inrichting daarvan in de gemeente Vaals. 
Vanaf 1.1.2021 is dit een taak voor WijVaals. Hiervoor is budget beschikbaar bij de gemeente en 
kunnen daardoor trainingen gevolgd worden door de medewerkers. 
 
Er is een werkgroep gevormd die gaat nadenken over de mantelzorgwaardering c.q. hoe dit 
eventueel anders zou kunnen. De Adviesraad wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
 
Voor de uitvoering van de cliëntervaring- tevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd over het jaar 
2020 zijn offertes opgevraagd. Bij de Wmo zijn er nog steeds verplichte vragenlijsten maar voor 
Jeugd is dit vormvrij. Er wordt nagedacht over doorlopend onderzoek, interviews en 
groepsgesprekken.  
Mensen met een GGZ-indicatie - verstandelijke beperking - worden in ieder geval in de nieuwe 
methodiek c.q. het nieuwe onderzoek ook meegenomen. 
 
4. Terugkoppeling sector Maatschappij gemeente Vaals 
Zie 3. 
 
5. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Marjo Reuter stelt een vraag over huur en/of aanschaf van scootmobiels. 
Ilse Hessels geeft aan dat hier sprake is van een collectieve, voorliggende voorziening in de 
gemeente Vaals (scootmobielpool). Er volgt wel altijd een toets door Welzorg.  
  
6. Terugkoppeling vanuit de regio 
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio. 
 
7. PR Adviesraad 
Jaarverslag Adviesraad 2020. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Jo Kern vraagt aan de leden van de Adviesraad hoe het met iedereen gaat? 
Nadat iedereen aan het woord is geweest sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de 
vergadering. 
 
Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op dinsdag 30 maart a.s. om 19.00 uur (te zijner 
tijd zal bekeken worden of fysiek vergaderen dan mogelijk is).  
 
Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
Presentatie (informatie) over de 
Participatiewet 

 2021   

     
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     
     
 


