
   
   

NOTULEN   
  

: Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals  

DATUM  
  

: 8 juni 2021  

AANWEZIG  : dhr. Jo Kern (voorzitter), mevr. Emmy Bakker, mevr. Marjo Reuter, dhr. Piet 
Meesters, mevr. Marjolein Wassenberg, mevr. Danielle Willems, dhr. Alf Schösser 
(secretaris)     

AFWEZIG  
  

: mevr. Imma Amongin, dhr. Peter Moors en dhr. Lei Savelsberg 

NOTULIST  : dhr. Alf Schösser   
  

 
  
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  
Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat we vanavond een 
informatieve agenda hebben. 
Danielle Willems, sinds kort werkzaam bij de gemeente Vaals als beleidsmedewerker  
Wmo, stelt zich voor aan de leden van de adviesraad. 
  
2. Verslag 30 maart 2021 
Het verslag, wordt met dank aan de notulist, zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
3. Een tegen Eenzaamheid (toelichting Marjolein Wassenberg) 
We zijn als gemeente aangesloten bij de landelijke aanpak Een tegen Eenzaamheid vanuit het 
ministerie van VWS. Wethouder Paul de Graauw heeft onlangs de vijf pijlers tegen eenzaamheid 
(bestuurlijk commitment, creëer een sterk netwerk, betrek mensen/eenzamen zelf, werk aan een 
duurzame aanpak en monitoring en evaluatie) ondertekend. Iedere gemeente die aansluit krijgt 
ondersteuning in de vorm van een aantal advies-uren van een landelijk adviseur van Movisie.  
Oorspronkelijk gaat het om eenzaamheid bij ouderen, maar in Vaals breder. Dat zie je landelijk 
ook trouwens. Feitelijk dus structureel een onderdeel van de sociaal domein aanpak.  
Ook is Vaals aangesloten bij de Zuid-Limburgse coalitie Samen tegen eenzaamheid. 
 
Eenzaamheid speelt bij veel sociale structuren en diverse leeftijden in de maatschappij een rol. 
Op 1 juli 2021 vindt hierover een digitale netwerkbijeenkomst plaats (ook de leden van de 
adviesraad sociaal domein gemeente Vaals hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen). 
De gemeente heeft de intentie om een coalitie/netwerk te starten tussen partners, verenigingen 
etc. waarbij signaleren en het instellen van een meldpunt een belangrijke rol vervult. 
 
De week van de Eenzaamheid vindt plaats van 30 september tot en met 7 oktober 2021. 
Jo Kern en Emmy Bakker geven aan dat het zinvol zou zijn als instanties hier op geattendeerd 
worden (door de gemeente), zoals de Ruilwinkel, Huiskamer d’r Mitter en Hoeskamer Vijlen en 
wellicht voor deze week een programma in het kader van eenzaamheid zouden kunnen maken. 
 
Het Rijk stelt Covid-middelen beschikbaar voor impulsen in het kader van eenzaamheids-
bestrijding bij ouderen. Marjolein Wassenberg is bereid om eventueel hierover apart met het 
Gehandicaptenplatform verder te praten c.q. biedt dit aan Marjo Reuter aan. 
 



Vroegsignalering (toelichting Marjolein Wassenberg) 
Het gaat hierbij om het signaleren van betalingsachterstanden van vaste lasten bij inwoners. 
Met een groot aantal partners (energieleveranciers, zorgverzekeraars, WML) zijn inmiddels 
convenanten ondertekend en hebben we signalen ontvangen. Krijtland Wonen tekent op korte 
termijn. Signalen van convenantpartners gebeurt via een systeem van Bureau Krediet Registratie. 
Later in het jaar wordt dit gekoppeld aan het nieuwe systeem van Wmo en Jeugd, zodat alle 
informatie in één systeem zit. Er is een processchema gemaakt in samenwerking met de 
Kredietbank met de verschillende stappen die volgen als we een signaal binnenkrijgen.  
Ook brieven en andere documenten die hierbij horen.  
 
Uiteindelijk landt de aanpak die we in 2021 ontwikkelen in het Beleidsplan Schuldhulpverlening, 
dat eind 2021 ter vaststelling naar de gemeenteraad gaat.  
 
4. Terugkoppeling sector Maatschappij 
Lokaal preventieakkoord  (toelichting Marjojein Wassenberg) 
In het Nationaal Preventieakkoord maken partijen afspraken voor een betere gezondheid. 
Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van 
veel Nederlanders verbeteren. 
Deze drie thema’s zijn verwerkt in het regionaal Preventieakkoord voor Zuid-Limburg met de 
speerpunten: 

1. Bevorderen van bewegen en gezonde voeding op scholen; 

2. Terugdringen overgewicht via een Zuid-Limburgse netwerkaanpak voor kinderen met 

overgewicht en obesitas; 

3. Realiseren van meer rookvrije kind omgevingen; 

4. Realiseren van meer gezonde sportkantines; 

5. Aanvullende lokale speerpunten. 
 
Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten gaan met deze speerpunten/thema’s aan de slag om te komen 
tot een Lokaal Preventieakkoord. Het Ministerie van VWS stelt € 10.000 per jaar beschikbaar voor 
de gemeente Vaals om hier invulling/uitvoering aan te geven in overleg met regionale en lokale 
partners (25% van de financiële middelen gaat naar de uitvoering voor het Regionaal 
Preventieakkoord). 
 
Genoemde vijf speerpunten haken ook aan bij de ambities van Trendbreuk (GGD) waarbij JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht) een belangrijk onderdeel is. Net als de koppeling met het Lokaal 
Sportakkoord (zoveel mogelijk inwoners laten bewegen en sporten, meedoen) en andere zaken die 
we doen (bijvoorbeeld de Sportmixclub). 
 
De Beweegmakelaar en Buurtsportcoach spelen niet echt een centrale rol maar wel de 
sportverenigingen, basisscholen, voorschool (kinderopvang/peuteropvang) en partners zoals de 
Stichting Speelgelegenheden. 
 
Een ander thema is om meer kinderen uit specifieke doelgroepen (armoede, vluchtelingen) te laten 
meedoen, dus er is veel aandacht voor Jeugdfondsen om deze bekend te maken. We werken 
regelmatig samen met het Jeugdfonds sport en cultuur op basis van maatwerk.   
 
Zicht op Thuis/Beschermd Wonen (toelichting Danielle Willems) 
Het Plan ZOT is regionaal vastgesteld door de gemeente Maastricht. 
Dit regionale plan wordt ook lokaal uitgewerkt met diverse partners en zal te zijner tijd aan het 
college van B&W worden voorgelegd voor besluitvorming.  
Het lokale plan zal dan, van te voren, voor advies aan de adviesraad worden toegestuurd. 
Onderwerpen zoals huisvesting c.q. kleinschalige opvang in de eigen gemeente en migratie van 
Wmo naar WLZ zijn hierbij belangrijke onderwerpen. 
 



Met het oog op de (lokale) uitwerking wordt vanaf 2022 elke gemeente verantwoordelijk voor 
beschermd (thuis) wonen. Vanaf 2023 krijgt elke individuele gemeente gestaffeld budget.  
Het doel is dat de komende vijf jaar de toegang en de budgetten voor beschermd wonen bij 
Maastricht (centrumgemeente) blijven. 
 
Wmo-inkoop (toelichting Danielle Willems) 
De herijking van de Wmo-inkoop is op dit moment erg actueel en hierover vinden in de regio 
diverse bijeenkomsten plaats. 
Contracten voor begeleiding lopen af per 31.12.2021. Maastricht is de centrumgemeente maar de 
regio gemeenten hebben een eigen keuze als het gaat om inkoop/toegang/zorgaanbieders. 
De gemeente Vaals heeft gekozen voor WijVaals als toegang, dit op basis van een visie.  
Het toezicht hierop is dan ook lokaal. 
 
Ontwikkelingen Ruilwinkel (toelichting Jo Kern) 
Het bestuur van de Ruilwinkel is onlangs benaderd door de Hoge School Zuyd met een 
vraag/onderzoek naar circulair ICT, het ruilen van ICT-apparatuur. 
Het gaat hierbij om ca. 160 studenten (2e jaar) met bijna 40 projecten/ideeën voor de Ruilwinkel 
inzake het ruilen van ICT-apparatuur waarvan er uiteindelijk 1 gekozen moet worden. 
 
5. Terugkoppeling vanuit de achterban  
Geen terugkoppeling. 
 
6. Terugkoppeling vanuit de regio  
Geen terugkoppeling. 
 
7. PR Adviesraad  
Geen PR. 
 
8. Rondvraag en sluiting  
Emmy Bakker stelt de vraag of de inzet van een POH bij de huisarts een besluit is van de praktijk 
c.q. huisarts zelf of van de gemeente? Alf Schösser zal dit navragen bij een collega van de sector 
Maatschappij. 
 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank voor een ieders inbreng, de vergadering. 
 
Het eerstvolgende overleg van de adviesraad is op dinsdag 5 oktober 2021 om 19.00 uur.  
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