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De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals werd in het verleden als Wmo-Raad in het leven 
geroepen om als onafhankelijk orgaan gevraagd en ongevraagd advies te geven aangaande beleid, 
beleidsvoornemens en de uitvoering van het beleid op het gebied van de Wmo. 

 
Tot 2017 was er de Wmo-raad die adviseerde over het beleidsterrein van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (wonen, welzijn en zorg) en vanaf 2017 werden daar de Jeugdwet en de 
Participatiewet aan toegevoegd en was er dus sprake van het brede sociale domein van Zorg en 
Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp en Participatie (wat betreft het met of zonder beperking deel 
kunnen nemen aan het arbeidsproces). 

 

Werkwijze 
De Adviesraad hanteert 3 agenda’s: 

1. De agenda van de gevraagde adviezen 

2. De agenda van de ongevraagde adviezen 

3. Jaaragenda 

 
Gevraagde adviezen 

Hier gaat het om voorliggende stukken, meestal van informatie/uitleg van ambtelijke zijde voorzien. 

Bij de agendasamenstelling en voorbereiding bespreken voorzitter en secretaris de wijze van 

aanpak: is een leeswijzer noodzakelijk, gaan we attenderen op de belangrijkste hoofstukken en/of 

paragrafen? 

Meestal in aanwezigheid van de schrijver van het beleidsstuk bespreekt de Adviesraad het stuk, wisselt 

van gedachten en vragen worden beantwoord. 

Soms bereidt een kleine groep de reactie/adviesvoorstel voor, waaraan de Adviesraad zich al dan 

niet met aanpassingen conformeert. 
Voorzitter en secretaris formuleren uiteindelijk de reactie/het advies aan het College. 

Er volgt altijd een reactie van de zijde van het College met argumenten, hetgeen door de Adviesraad 

zeer op prijs wordt gesteld. 

 

Ongevraagde adviezen 

Reactie op: signalen/publicaties maatschappelijke ontwikkelingen/zaken die zorgen baren. 

 

Jaaragenda 

De Adviesraad hanteert jaarlijks een agenda met onderwerpen/agendapunten, buiten de 

reguliere bespreekpunten, waarover men graag geïnformeerd wil worden en/of onderling van 

gedachten wil wisselen. 



De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals vergaderde in het jaar 2021 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 
In 2021 heeft Corrie Kosten zich afgemeld als lid van 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); 

• Mevr. Danielle Willems (beleidsadviseur sector Maatschappij); 

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

De Adviesraad Sociaal Domein vergaderde in het jaar 2021 drie 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 2020, ter kennisname, aan het College van B&W 
aangeboden. 

• De Adviesraad gaf een inhoudelijke reactie richting College van B&W met betrekking tot de 
hervorming van mantelzorgwaardering. 

• De Adviesraad heeft kennisgenomen c.q. zich ambtelijk laten informeren over de 
ontwikkelingen vroegsignalering (schuldhulpverlening), project ‘Een tegen Eenzaamheid’, 
Lokale Preventieagenda, Zicht op Thuis/Beschermd Wonen, Wmo- inkoop en de Ruilwinkel. 

• De Adviesraad (voorzitter en secretaris) hebben deelgenomen aan een regionale bijeenkomst 
voor Adviesraden (afstemming onderwerpen) met de lijn 50 gemeenten (Gulpen-Wittem, 
Eijsden-Margraten en Vaals). 

• De Adviesraad heeft de convenant Een tegen Eenzaamheid ondertekend. 

• De Adviesraad heeft gereageerd c.q. advies gegeven met betrekking tot het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening 2022-2025. 

• De Adviesraad heeft zich laten informeren over (trans-)gender problematiek en ervaringen 
binnen onze gemeente. 

• Voor de jaaragenda 2022 van de Adviesraad staan de onderwerpen c.q. is informatie over de 
Participatiewet, Jeugdwet/Jeugdhulp, Wet Inburgering, Gezondheidsatlas en Psychiatrische 
kwetsbaarheid in het sociaal domein gepland. 

 
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, 10 januari 2022 

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