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De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals vergaderde in het jaar 2020 in de volgende 
samenstelling: 

 Dhr. Jo Kern   voorzitter 

 Dhr. Alf Schösser      secretaris 

 Mevr. Marjo Reuter    Stichting Gehandicaptenplatform Vaals 

 Mevr. Imma Amongin 

 Mevr. Corrie Kosten  KBO Vaals 

 Mevr. Emmy Bakker 

 Dhr. Peter Moors 

 Dhr. Lei Savelsberg   KBO Vaals 

 Dhr. Piet Meesters  

Nieuwe en vertrekkende leden 

Er waren in 2020 geen nieuwe en/of vertrekkende leden in de adviesraad.  

De Adviesraad werd ambtelijk ondersteund door de gemeente Vaals:        

 Mevr. Trudy Janssen (sectorhoofd Maatschappij); 

 Mevr. Ilse Hessels  (coördinator toegang sociaal domein sector Maatschappij); 

 Mevr. Benigna Deiana (beleidsadviseur sector Maatschappij); 

 Mevr. Marjolein Wassenberg (beleidsadviseur sector Maatschappij);    

 Wethouder Dhr. Paul de Graauw schoof regelmatig bij Adviesraadbijeenkomsten 
aan.                                                                                            

De Adviesraad Sociaal Domein vergaderde in het jaar 2020 twee keer regulier plenair (door 
Corona waren de overige contacten onderling digitaal en/of via de mail).  

Uitvoerige stukken werden door werkgroepen (digitaal) voorbereid alvorens deze plenair van 
commentaar te voorzien en tot een advies uit te schrijven. 

  



Adviezen en reacties van de Adviesraad Sociaal Domein 

 De Adviesraad heeft het jaarverslag 2019, ter kennisname, aan het College van B&W 
aangeboden. 

 De Adviesraad heeft gereageerd op de gemeentelijke beleidsvoornemens inzake 
mantelzorgondersteuning vanaf 2021. 

 De adviesraad heeft kennis genomen van de website https://vaals.wehelpen.nl.  
 

 De Adviesraad heeft het (regionale) preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol 
Zuid-Limburg 2021-2023, ter info, van de gemeente ontvangen. 
 

 De Adviesraad gaf een inhoudelijke reactie richting college m.b.t. het beleidsplan 
(actieplan) vrijwillige inzet 2021 en de Financiële werkplaats.  
 

 De Adviesraad gaf haar reactie over de begroting 2021 van de gemeente Vaals. 
 

 Voor de jaaragenda 2021 is een presentatie/informatie over de Participatiewet voor 
de Adviesraad wenselijk. 
 
 
De Adviesraad Sociaal Domein dankt de ambtelijke ondersteuning voor de betrokken 
en deskundige wijze waarop zij de Adviesraad hebben bijgestaan  en van informatie 
hebben voorzien. 
 
De Adviesraad dankt het College van B&W voor de serieuze bejegening en 
afhandeling van de afgegeven adviezen, commentaren en reacties. 
 
 

Vaals,  1  maart 2021 

 

 
 
 
J.W.F. Kern, voorzitter    A..H.A.M. Schösser, secretaris 

 

https://vaals.wehelpen.nl/

