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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  
Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom tijdens deze fysieke vergadering. 
Hij vindt het fijn om elkaar weer eens ‘live’ te zien en te spreken. 
 
Tevens geeft hij aan dat Corrie Kosten zich helaas heeft afgemeld als lid van de adviesraad. 
  
2. Verslag 2 februari 2021 
De werkplaats financiën is met 2 vrijwilligers gestart. De gemeente is benieuwd naar de effecten 
hiervan op termijn.  
 
Mantelzorgwaardering:  de termijn van nieuwe ‘inrichting’ is uitgesteld tot 1.1.2022 en de 
ingediende reacties van de adviesraad zijn verzameld; deze worden te zijner tijd meegenomen en 
behandeld. 
 
I&O research gaat de cliënt ervaringsonderzoeken (tevredenheidsonderzoeken) 2020 uitvoeren. 
Benigna Deiana licht de aanpak toe. De adviesraad leest graag weer mee met teksten van brieven 
en dergelijke. 
 
3. Jaarverslag ASD 2020 (reactie college en brief adviesraad)  
Een ieder heeft hiervan kennis genomen en heeft verder geen op- of aanmerkingen hierover. 
 
4. Toelichting wethouder (overleg adviesraden regio en PHO) 
Paul de Graauw geeft aan dat er op 22 februari jl. een dialoogtafel/overleg heeft plaatsgevonden 
tussen de adviesraden en de wethouders Sociaal Domein Maastricht&Heuvelland.  
Het verslag/analyse hiervan zal hij aanleveren zodat de leden van de adviesraad hiervan kennis 
kunnen nemen. 
 
Tevens is er in de regio een PHO (Portefeuille Houders Overleg) geweest inzake de nieuwe inkoop 
Wmo (wordt door Maastricht opgepakt) en de aanbesteding transitie jeugdzorg vanaf 2023. 
 
 
 
 
 



De voorzitter vertelt waarom hij c.q. de adviesraad de laatste tijd niet (meer) aanwezig is bij het 
regionaal overleg van de adviesraden maar wil wel graag de stukken/documenten, die voor dat 
overleg geagendeerd waren, bij iedereen onder de aandacht brengen: 

 Conceptplan bijgestelde regiovisie Regioplan 2020; 
 13 april: ZOOM-conferentie met procescoördinator Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang; 
 Preventie- en handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024 (reeds eerder 

aan iedereen gestuurd); 
 Participatiewet 5 jaar: 5 verspilde jaren op weg naar een inclusieve samenleving; 
 Contourennota Veranderingsopgave Inburgering Maastricht-Heuvelland; 

Hij geeft tevens aan dat er nog steeds een presentatie over de Participatiewet in de adviesraad 
moet plaatsvinden. Benigna Deiana zegt dat dit in overleg met Marjolein Wassenberg moet 
gebeuren.  

5. Terugkoppeling sector Maatschappij gemeente Vaals  
Geen. 
 
6. Terugkoppeling vanuit de achterban  
KBO Vaals - Eenzaamheid en Corona – de ideeën raken op en ze zijn nu zoekende hoe je contact 
kunt houden met de leden?! De KBO is inmiddels 40 leden kwijtgeraakt.  
Het ontbreekt nu aan perspectief. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de regio  
Het verslag van 22 februari 2021 wordt aan een ieder, ter info, verstuurd. 
 
8. PR Adviesraad  
Het jaarverslag 2020 wordt via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend gemaakt.   
 
9. Rondvraag en sluiting  
Alf Schösser kondigt, op verzoek van collega’s, een netwerkbijeenkomst aan inzake het project 
‘Samen Tegen Eenzaamheid’ en vraagt de leden van de adviesraad of ze hiervoor mogen worden 
uitgenodigd. Iedereen gaat hiermee akkoord.  
 
Op verzoek van de ASD Gulpen-Wittem vindt er binnenkort een gesprek plaats met de voorzitter 
en secretaris van de ASD Vaals. Het is de bedoeling om bij te praten over diverse lopende zaken. 
 
Paul de Graauw heeft onlangs een gesprek gehad met Vera Simons (een transgender) die 
aandacht vraagt voor LHBTI’s. Zij zou graag in contact willen komen met de adviesraad c.q. eens 
aanschuiven tijdens een vergadering. De voorzitter stelt voor dat hij en de secretaris eerst een kort 
gesprek met haar voeren als zij dit op prijs stelt. 
 
Lei Savelsberg benadrukt dat hij vanwege diverse redenen niet (meer) digitaal wil overleggen en 
voorstander is van een fysieke bijeenkomst. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank voor een ieders inbreng, de vergadering. 
 
Het eerstvolgende overleg van de adviesraad is op dinsdag 8 juni 2021 om 19.00 uur.  
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