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: dhr. Jo Kern (voorzitter), mevr. Emmy Bakker, mevr. Imma Amongin, dhr. Lei
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: dhr. Alf Schösser

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.
Speciaal woord van welkom aan Vera Simons (vrouw met een transgender verleden) die vanavond
is uitgenodigd als gastspreker.
Alf Schösser zal het secretariaat van de adviesraad overdragen aan zijn collega Nancy Pohlen.
Zij wordt de nieuwe secretaris vanaf 1 maart 2022.
2. Verslag 5 oktober 2021
Jo Kern vraagt of het Beleidsplan Schuldhulpverlening al voor besluitvorming naar de
gemeenteraad is verstuurd. Dit naar aanleiding van het advies/reactie die de adviesraad hierop
gegeven heeft. Ilse Hessels geeft aan dat het Beleidsplan in februari 2022 door de raad zal
worden behandeld.
Tevens de vraag van Jo of het Nationaal en/of Regionaal Preventieakkoord ook beschikbaar is
voor de adviesraad?
Tenslotte vindt de voorzitter dat de cijfers uit de Gezondheidsatlas voor de gemeente Vaals
opmerkelijk hoog zijn. Daarnaast is er onder "bronnen" en "methoden" geen informatie meer te
vinden en kan er bijvoorbeeld geen verklaring voor het verschil tussen de cijfers van de kern Vaals
en Vijlen worden gevonden.
Peter Moors en Piet Meesters vinden de verslaglegging/notulering van het agendapunt
‘ontwikkelingen jeugdhulp’ nogal summier aangezien er tijdens de vergadering nogal discussie
heeft plaatsgevonden over het een en ander. Dit is niet terug te vinden in de notulen.
Jo Kern geeft aan dat dit onderwerp in 2022 op de jaaragenda van de adviesraad komt te staan
zodat hier nog diepgaander op kan worden ingegaan.
Piet Meesters vraagt of er contact is geweest met de aangedragen (nieuwe) leden voor de
adviesraad, te weten Bert Graaff, Jolanda Mikic en Vera Simons. Dit is gebeurd maar helaas, om
diverse redenen, is vooralsnog niemand bereid om lid te worden.

Imma Amongin weet misschien nog een kandidaat/mevrouw uit Syrië die interesse heeft.
Piet Meesters wil graag weten of het personeelstekort bij Envida ertoe leidt dat hierdoor geen of te
weinig huishoudelijke hulp kan worden geboden? Vooral bij de mensen die dit het hardst nodig
hebben.
Reactie gemeente: het personeelstekort heerst bij alle zorgaanbieders, niet alleen bij Envida.
Bij nieuwe cliënten kan de wachttijd enkele maanden zijn. Er wordt in onderling overleg een
uitzondering gemaakt voor mensen die echt niet zonder kunnen, bijvoorbeeld voor mensen die ook
persoonlijke verzorging krijgen en zonder mantelzorg uit het ziekenhuis komen.
Naschrift (na vergadering): in Vaals zijn er 6 personen die lang wachten op hulp.
Daarnaast de vraag of door de gemeente c.q. lokaal invloed kan worden uitgeoefend op lage
eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp aangezien dit landelijk c.q. Rijksbeleid is. De gemeente
heeft hier geen zeggenschap over. Wel is er een grote lobby vanuit de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) gaande richting Den Haag.
Het verslag wordt verder, met dank aan de notulist, zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
3. Presentatie Vera Simons
Vera Simons, een vrouw met een transgender verleden, wil graag haar verhaal delen met de
adviesraad.
Er zijn veel misverstanden over transgenders en/of genderdysforie.
Je lichaam sluit niet aan bij je identiteit maar er is hier geen sprake van seksuele voorkeur.
Vera zou graag jongen mensen hierin willen begeleiden en adviseren.
Volgens cijfers zouden er ca. 150 mensen in de gemeente Vaals zijn die hiermee te maken hebben.
Ze zou graag een artikel willen plaatsen in een huis-aan-huis blad en/of een soort spreekinloopuur willen houden waar mensen met vragen over genderdysforie terecht kunnen bij Vera.
Hiervoor heeft ze wellicht steun nodig van de gemeente (ze geeft daarbij aan dat ze heel positief is
richting gemeente gelet op de gesprekken en contacten die ze tot nu toe o.a. met wethouder Paul
de Graauw heeft gehad).
Dit onderwerp bevindt zich nog in een oriënterende en aftastende fase maar wellicht kan en wil de
adviesraad hierover advies geven richting gemeente en/of het idee zelf adopteren en
ondersteunen.
De leden van de adviesraad willen graag een eerste stap zetten en proberen praktische invulling
te geven aan informatie over genderdysforie, samen met Vera.
Een werkgroep bestaande uit Emmy Bakker, Piet Meesters en Jo Kern gaan zich hiermee bezig
houden.
Tevens kan de adviesraad wellicht een ongevraagd advies geven richting college van B&W en zijn
er vervolgens mogelijkheden om bovenstaande in te passen in gemeentelijk beleid? Bijvoorbeeld
emancipatiebeleid.
4. Jaaragenda adviesraad 2022
De volgende onderwerpen wil de adviesraad sociaal domein in 2022 agenderen, zich hierover
verder laten informeren en bespreken.
Wet Inburgering
Jeugdhulp/jeugdwet
Participatiewet
Gezondheidsatlas
Psychiatrische kwetsbaarheid in het sociaal domein

5. Data overleg adviesraad 1e helft 2022
De data 8 februari, 5 april en 7 juni worden definitief vastgesteld.
6. Terugkoppeling vanuit de sector Maatschappij
Ilse Hessels koppelt de volgende onderwerpen terug vanuit de sector.
Nadere info over vroegsignalering (resultaten/analyse) in het kader van schuldhulpverlening
(kosten huur-energie-gas/water/licht) is naar inschatting over ca. een half jaar (medio 2022) te
verwachten. Dit kan bij Marjolein Wassenberg nagevraagd worden.
De gemeenteraad heeft een motie ‘STOP kinderarmoede’ aangenomen en wil deze na de zomer
van 2022 verder oppakken. Zij bieden twee keer per jaar een kledingpakket (nieuw, via een
webshop) aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De raad wil na de zomer van 2022 een
structureel besluit nemen over voortzetting.
Op 15 december 2021 is er een digitaal overleg van 9-11 uur van de kerngroep eenzaamheid.
Leden van de adviesraad zijn hier ook welkom.
Een presentatie over de Participatiewet is begin 2022 te verwachten.
Mantelzorgwaardering hervorming. Waarschijnlijk komt er een keuzemenu waarbij inwoners
kunnen kiezen of ze bijvoorbeeld liever een bedrag krijgen overgemaakt of een cadeaubon willen
hebben. Er is een uitvraag gedaan onder mantelzorgers.
Inzake de nieuwe aanbesteding Wmo - individuele en groepsbegeleiding, heeft Sevagram hiervoor
niet meer ingeschreven als het gaat om de dagbesteding.
De gemeente hoopt dat Envida dit in Vaals wil overnemen? Dit is echter nog niet duidelijk.
7. Terugkoppeling vanuit de achterban
Er is geen terugkoppeling vanuit de achterban.
8. Terugkoppeling vanuit de regio
Er is geen terugkoppeling vanuit de regio.
9. PR Adviesraad
Jaarverslag adviesraad 2021.
10. Rondvraag en sluiting
Lei Savelsberg vertelt dat de leden van de KBO Vaals, in verband met de Coronamaatregelen het
afgelopen jaar, een cadeaubon van Samen Vaals krijgen.
Alf Schösser deelt een attentie uit aan de leden van de adviesraad voor hun inzet in het afgelopen
jaar.
Imma Amongin wilde eigenlijk stoppen als lid van de adviesraad maar geeft nu aan dat zij
voorlopig toch door wil gaan.
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 8 februari 2022 om 19.00 uur.
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