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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat we vanavond weer een
informatieve agenda hebben.
Tevens deelt hij mede dat er drie namen genoemd zijn van eventuele kandidaten voor de
adviesraad waarmee Jo Kern en Alf Schösser binnenkort contact opnemen c.q. een afspraak
maken.
2. Verslag 8 juni 2021
In het kader van de Week (Een) tegen Eenzaamheid heeft Jo Kern namens de adviesraad het
lokale coalitieakkoord ondertekend.
Uit de cijfers blijkt dat ongeveer de helft van de bevolking eenzaam is?! Is dit reëel en hoe komt
men aan deze cijfers voor Vaals? De bron voor de eenzaamheidscijfers is
www.gezondheidsatlaszl.nl.
Emmy Bakker attendeert erop dat Burgerkracht Limburg interessante informatie aanbiedt, onder
andere op het gebied van positieve gezondheid.
Jo Kern vraagt of het Beleidsplan Schuldhulpverlening vooraan aan het traject (proces
besluitvorming) te krijgen is, als het af is, en niet last minute als dat kan.
Tevens de vraag of het Regionaal Preventieakkoord al beschikbaar is?
Met betrekking tot de inzet van een POH Jeugd (bij de huisarts) is de gemeente hierover in
gesprek/overleg met de huisartsen(praktijken).
De opzet van deze aanpak behelst dat een jeugdige patiënt voordat deze verwezen wordt voor
jeugdhulp, eerst met deze praktijkondersteuner jeugd in gesprek gaat. Ervaringen in het land
laten zien dat dit vaak voldoende is om de vragen op te pakken. Het rijk stelt hier ook middelen
voor beschikbaar.
Alf Schösser deelt mede dat Marjolein Wassenberg probeert of er bij de eerstvolgende vergadering
een presentatie volgt c.q. informatie wordt verstrekt over de Participatiewet door een externe.
Het verslag, wordt met dank aan de notulist, verder zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Ontwikkelingen jeugdhulp
Benigna Deiana geeft een presentatie over de actuele ontwikkelingen in de jeugdhulp.
Het gaat hierbij vooral om de doelen van de jeugdwet, de transformatiedoelen, de
doorontwikkeling en kostenbeheersing.
Deze presentatie wordt samen met de notulen meegestuurd.
Wat is de rol van de adviesraad in deze? Het formuleren van vragen en uitgangspunten over
jeugdhulp/de jeugdwet die in de adviesraad besproken kunnen worden.
4. Inburgering
Benigna Deiana vertelt dat de nieuwe Wet Inburgering op 1.1.2022 in werking treedt.
Met de komst van deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering c.q. de regie
weer terug. Een taakstelling voor gemeenten is onder andere om mensen te huisvesten.
Het doel is meedoen in alle opzichten: leren van de Nederlandse taal, maatschappelijke
begeleiding, financieel ontzorgen en trajecten naar werk.
Op dit moment wordt er in Vaals al aandacht besteed aan de Nederlandse taal voor kinderen en
ouders van allochtone afkomst.
Basisonderwijs: taalklas in de basisschool of de taalaanpak in alle klassen met al dan niet een
verwijzing naar de Taalschool Heerlen.
Peuteropvang; ouders betrekken bij de taalontwikkeling van hun kinderen in de groep van de
opvang en op huisbezoek (ouderbetrokkenheid binnen het VVE-programma – VVE is voorvroegschoolse educatie).
5. Hervorming mantelzorgwaardering 2022
Ilse Hessels geeft aan dat in het kader van de (hervorming van) mantelzorgwaardering er nu
advies gevraagd wordt c.q. een uitvraag wordt gedaan bij cliënten over de waardering van
mantelzorgers (wie waardeert wie).
Er zal een kleine aanpassing van de verordening plaatsvinden die ter kennisname wordt
aangeboden aan de adviesraad.
6. Terugkoppeling vanuit de sector Maatschappij
Ilse Hessels benadrukt het personeelstekort bij Envida. Er worden geen nieuwe cliënten
aangenomen (hulp bij het huishouden).
De gemeente legt dit uit aan de mensen die poetshulp vanuit de Wmo aanvragen.
Prioriteit wordt bepaald op basis van noodzakelijkheid c.q. er wordt kritisch gekeken naar de
omstandigheden van cliënten.
7. Terugkoppeling vanuit de achterban
Marjo Reuter geeft aan dat het Gehandicaptenplatform vernomen heeft dat het contract met
Welzorg verlengd is. Ze vragen zich af of er veranderingen in het contract zijn opgenomen.
Dit naar aanleiding van hun vraag aan Welzorg of 20 km over de grens de scootmobiels ook
verzekerd kunnen worden. Hierop hebben ze namelijk (nog) geen antwoord gekregen.
8. Terugkoppeling vanuit de regio
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio.
9. PR Adviesraad
Op dit moment is er geen onderwerp voor PR. Wellicht bij de volgende vergadering als er in de
adviesraad over de ontwikkelingen jeugdhulp/jeugdwet gesproken wordt.

10. Rondvraag en sluiting
Peter Moors: naar aanleiding van de presentatie van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Sommige leden hebben hierop gereageerd. Wat wordt hiermee gedaan c.q. hoe nu verder?
Piet Meesters: onlangs heeft een mannenavond plaatsgevonden in de Oude Pastorie (Hervormde
Kerk). Een mooi initiatief, nu worden de behoeften gepeild in de gemeente Vaals of en welk
vervolg hieraan gegeven wordt.
Emmy Bakker: Burgerkracht Limburg wil graag in contact komen met de adviesraad en zal
contact opnemen met de voorzitter.
Verder wordt er 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 7 december 2021 om 19.00 uur.
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