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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 11 juli  2017 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. G. Kollerics, mevr. M. Reuter, mevr. I. Amongin, dhr.         

J. Delamboy, dhr. L. Hermans, dhr. P. Moors, dhr. L. Savelsberg, mevr. I. Hessels en dhr. 
A. Schösser (secretaris) 
  

 Vanaf 20.00 uur het college van B&W van de gemeente Vaals: burgemeester dhr. R. van 
Loo, wethouder dhr. P. de Graauw, dhr. J.P. Kompier en dhr. R. Kersten 

 
AFWEZIG  : dhr. Th. Janssen (afgemeld) 

 
NOTULIST : Alf Schösser  
 
AFSCHRIFT  : Paul de Graauw, Ilse Hessels, Benigna Deiana, Marjolein Wassenberg 

 

 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Voorzitter Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom in de hoeskamer van Viele. 
 
Hij geeft aan dat Theo Janssen helaas ziek is en hopelijk na de zomervakantie weer kan aansluiten. 
 
Tevens kondigt Jo aan dat het college van B&W vanaf 20.00 uur zal aansluiten bij de adviesraad.  
 
2. Verslag / aandachtspunten 11 april en 9 mei 2017 
- Er wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de Kopermolen (ingang alsmede toegang 

tot toilet), bijvoorbeeld voor de Nieuwjaarsreceptie; 
- Alf heeft navraag gedaan of en wanneer Huis voor de Zorg weer een basiscursus Wmo geeft omdat 

enkele nieuwe leden van de advies hier behoefte aan hebben; helaas is er nog geen tegenbericht. 
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen m.b.t. het verslag dat, met dank aan de notulist, wordt 
vastgesteld.  
 
3. Vergaderdata 2e helft 2017 
De vergaderdata 19 september, 31 oktober en 12 december zijn akkoord en worden definitief ingepland 
voor de 2e helft van 2017 in de BMA in Lemiers. 
 
4. Foto en persbericht i.v.m. nieuwe naam adviesraad sociaal domein  
Jo geeft aan dat de regeling adviesraad sociaal domein gemeente Vaals en het daarbij behorende 
huishoudelijke reglement op 27 juni jl. door het college is vastgesteld en officieel met ingang van 1 juli 
2017 van kracht is. 
 
De foto en het persbericht wordt in overleg met de afdeling communicatie van de gemeente verspreid.  
Jo en Alf pakken dit zo spoedig mogelijk op. 
 
5. Terugkoppeling sector maatschappij 
Ilse Hessels heeft 2 mededelingen voor de adviesraad: 

 Bij het Wmo-loket is er een tijdelijke inhuur van een (ervaren) Wmo-consulente i.v.m. ziekte van 
een vaste kracht; 
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 Het Besluit Wmo (PGB 18+) is gewijzigd; dat wil zeggen dat een hulpverlener (persoon, ZZP’er of 
instantie) in de nieuwe situatie NIET dezelfde persoon of instantie mag zijn die ook het (PGB)-
budget voor de te leveren zorg beheert. 

 
6. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Leo Savelsberg kondigt een bijeenkomst aan in september 2017. Dit in overleg met de provincie Limburg 
en naar aanleiding van een enquête over knelpunten in het openbaar vervoer, uitgevoerd door de KBO. 
 
Lei Hermans geeft aan dat op 5 oktober 2017 (waarschijnlijk bij de Suisse of Zera) een bijeenkomst 
plaatsvindt inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen c.q. diverse locaties in de gemeente Vaals. 
Een en ander in overleg met het college van B&W en de SOV (ondernemersvereniging Vaals). 
De FGL (Federatie Gehandicaptenzorg Limburg) zal tijdens die avond een presentatie geven.  
De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt nu door het Gehandicaptenplatform uitgezet bij de SOV. 

 
7. Terugkoppeling vanuit de regio 
Wellicht een interessant thema om in de regio op te pakken c.q. te bespreken is de communicatie over 
het Wmo-beleid van een gemeente. Via welke kanalen gebeurt dit? Waar lopen andere adviesraden (Wmo-
raden) tegenaan?  
 
8. Rondvraag en sluiting 
- Jos Delamboy vraagt naar de stand van zaken inzake het Handboek Sociaal Domein; dit handboek 

is alleen ‘gratis’ te verkrijgen als je lid bent of wordt van de Koepeladviesraden sociaaldomein; hij 
stuurt de link hiervoor via de mail door naar eenieder; 

- Peter Moors heeft nagevraagd of er binnen de gemeente een mogelijkheid is om Wmo-stukken 
(documenten) te ‘archiveren’ die alleen toegankelijk zijn voor de leden van de adviesraad. 

 
Zowel het Handboek Sociaal Domein als de documentatie voor leden van de adviesraad worden voor de 
eerstvolgende vergadering geagendeerd. 
 
De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad vindt plaats op dinsdag 19 september 2017 om 19.00 
uur in de BMA te Lemiers. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng en vooral ook voor de gastvrijheid van Jos 
Delamboy c.q. de hoeskamer van Viele, de vergadering. 
 
 
Informele bijeenkomst met het college van B&W 
Vanaf 20.00 uur is het voltallige college van B&W van de gemeente Vaals aanwezig waarna op informele 
wijze een aantal actuele zaken / onderwerpen besproken worden c.q. met de adviesraad over van 
gedachten gewisseld wordt, zoals: 
 

 Thema’s/onderwerpen landelijke politiek versus lokale politiek; decentralisatie van taken naar de 
gemeente; 

 De rol van de adviesraad in relatie tot advisering c.q. het tijdpad van de besluitvorming in het 
college en/of gemeenteraad; 

 Signalering – hoe komen signalen terecht bij de adviesraad en vervolgens het college; 

 Toegankelijkheid van openbare gebouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
Actielijst  

Wat Wie Wanneer  

Foto en persbericht nieuwe Jo Kern, Alf Schösser i.o.m. Vóór 19 september 2017   
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VN-verdrag – toegankelijkheid 
diverse locatie gemeente 

Gehandicaptenplatform i.o.m. 
gemeente en SOV 

5 oktober 2017   

     

Basiscursus Wmo voor nieuwe leden 
adviesraad 

Alf Schösser In afwachting van tegenbericht 
Huis voor de Zorg 

  

     

 
 
Symposia/Bijeenkomsten  

Wat Waar Wanneer  

     

      

     

 


