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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 12 december 2017 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. G. Kollerics, mevr. M. Reuter, dhr. L. Hermans, dhr.                   

P. Moors, dhr. L. Savelsberg, en dhr. A. Schösser (secretaris) 
   

AFWEZIG  : mevr. I. Amongin, dhr. J. Delamboy (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. 
 
Hij deelt mede dat Alf en Jo, namens de adviesraad, een bedankbrief (met VVV-cadeaubon) voor Theo 
Janssen gemaakt en bezorgd hebben voor zijn jarenlange inbreng en inzet voor de voormalige Wmo-raad. 
 
2. Verslag 31 oktober 2017 
Alf geeft aan dat het ‘protest’ tegen de contributieverhoging van de Koepel adviesraden heeft geleid tot 
het moeten betalen van een bedrag van € 250,-- in 2018 (in plaats van € 500,--) en € 500,-- in 2019. 
 
Marjo doet verslag van de problematiek inzake Welzorg naar aanleiding van een bijeenkomst in Maastricht 
waarbij het Gehandicaptenplatform Vaals aanwezig was. Welzorg heeft vooral problemen met de uitleen 
van elektrische rolstoelen en de onderdelen hiervoor. 
Ze stuurt echter hierover nog een mail met aanvullende informatie naar de leden van de adviesraad. 
 
Lei Hermans spreekt zijn zorgen uit over de (financiële) problemen van de bibliotheek in Vaals en vraagt 
actie van de adviesraad in deze richting de gemeente. Actie in de zin van signalering en het verzoek om 
informatieverstrekking. 
 
Lei Savelsberg attendeert erop dat bij de actielijst de ‘pleincontrole’ van het Kon.Julianaplein ontbreekt. 
Een en ander met betrekking tot de toegankelijkheid van het plein. Hij geeft aan dat deze controle nog 
niet heeft plaatsgevonden c.q. is uitgesteld. 
 
Alf verwijst naar het persbericht met betrekking tot Virenze c.q. het feit dat deze zorgaanbieder 
surseance van betaling heeft aangevraagd. Concreet dus uitstel van betalingen heeft aangevraagd om een 
faillissement te voorkomen. In de gemeente Vaals ontvangen 52 cliënten zorg/hulp via Virenze GGZ maar 
er wordt door de gemeente alles aan gedaan om de continuïteit van de zorg voor cliënten te garanderen. 
 
Gelet op bovenstaande problematieken en signalen die her en der worden afgegeven wordt afgesproken 
dat Jo en Alf, namens de adviesraad, de zorgen uitspreken en informatie opvragen bij de gemeente over 
de stand van zaken (lokale situatie) met betrekking tot: 

- WELZORG  
- OPENBARE BIBLIOTHEEK IN VAALS 
- VIRENZE GGZ (situatie Vaals) 

 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen m.b.t. het verslag dat, met dank aan de notulist, wordt 
vastgesteld.  
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3. Basiscursus sociaal domein 
Iedereen is voorstander om de cursusdagen/dagdelen (Wmo-Jeugdwet-Participtiewet) te verdelen over 1 
hele dag c.q. 2 dagdelen en 1 separaat dagdeel (avond) in de periode tussen 6 maart en 17 april 2018. 
Alf zal dit voorleggen aan Servie Broers, die deze cursus zal verzorgen, en iedereen zo spoedig mogelijk de 
beschikbare data doorgeven. 
Als locatie voor de cursusdagen lijkt de BMA in Lemiers het meest geschikt. 
 
4. Links om over na te denken 
Naar aanleiding van de links met betrekking tot PER SALDO en de FGL (Federatie van 
Gehandicaptenorganisaties in Limburg) wordt geconcludeerd dat uiteindelijk de lokale situatie belangrijk 
en doorslaggevend is om een en ander goed te (kunnen) beoordelen. 
 
PER SALDO benoemt vaak alleen de negatieve zaken terwijl er lokaal ook vaak iets positiefs te melden is. 
Vandaar dat de adviesraad van mening is dat dit niet herkenbaar is voor de situatie in Vaals waar 
bijvoorbeeld door scholing van Wmo-consulenten in de loop van 2017 o.a. de keukentafelgesprekken 
positiever verlopen zijn. Dit is in ieder geval ook de ervaring van veel cliënten/burgers. 
Daarnaast moet je niet, zoals PER SALDO doet, steeds alleen maar de procedures benoemen, maar is het 
veel beter om mensen gerust te stellen die om welke reden dan ook geen zorg (kunnen) krijgen en hun 
hierover uitleg te geven. 
 
Met betrekking tot de FGL heeft het Gehandicaptenplatform alle politieke partijen van de gemeente Vaals 
gewezen op het VN-verdrag en de daarmee verbonden lokale situatie in Vaals. 
Daarnaast nemen zij hierover c.q. de toegankelijkheid van gebouwen e.d. binnenkort ook contact op met 
de nieuwe ondernemersvereniging Samen Vaals. 
 
5. Vergaderdata 1e helft 2018 
De reguliere vergaderdata 6 maart, 17 april en 29 mei voor de 1e helft van 2018 worden voor akkoord 
bevonden en vastgesteld. 
 
6. Terugkoppeling sector maatschappij 
Zie terugkoppeling Alf (onder 2.) persbericht Virenze. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei Savelsberg geeft aan dat hij, onlangs, namens de KBO heeft ingesproken tijdens de raadscommissie 
over de problematiek van de dienstregeling van het openbaar vervoer via Arriva. 
Tevens geeft hij aan dat Arriva vóór maart 2018 een nieuwe dienstregeling hoopt te presenteren waarbij 
rekening wordt gehouden met de lokale problematiek(en) en/of heroverwegingen zijn gemaakt. 
 
Tenslotte deelt hij mede dat de KBO Vaals sinds kort weer over een voltallig bestuur beschikt.  
 
8. Terugkoppeling vanuit de regio 
Geen terugkoppeling. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Peter Moors vraagt aandacht bij de gemeente voor het goed kunnen vinden van de adviesraad op de 

nieuwe 
website van de gemeente Vaals. Volgens Peter staat de adviesraad nu op een ongelukkige plek en is deze 
alleen via de zoekfunctie vindbaar. Alf zal dit intern bij de gemeente aankaarten en navragen. 
 
Alf overhandigt, namens de gemeente Vaals, aan alle leden van de adviesraad voor hun inzet en 
betrokkenheid in het afgelopen jaar een VVV-cadeaubon. 
 
Tenslotte merkt Jo op dat de adviesraad sociaal domein gemeente Vaals (voorheen Wmo-raad) weer een 
aantal ontwikkelingen heeft mee- en doorgemaakt in het jaar 2017 en benadrukt de positieve lijn die is 
ingezet die hopelijk ook in 2018 kan worden voortgezet.  
 
 
 
 
Hij sluit af met de opmerking dat we elkaar misschien tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente 
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Vaals op maandag 1 januari 2018 ontmoeten en aldaar gezamenlijk het glas kunnen heffen op het nieuwe 
jaar. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 6 maart 2018 om 19.00 uur in 
de BMA te Lemiers.   
 
 
 
Actielijst  

Wat Wie Wanneer  

     

Openbaar vervoer stavaza Lei Savelsberg Zo spoedig mogelijk   

     

Data cursus (Wmo-Jeugd-
Participatie) adviesraad sociaal 
domein  

Alf Schösser Zo spoedig mogelijk   

     

Documenten adviesraad en 
vindbaarheid adviesraad op nieuwe 
website gemeente Vaals 

Alf Schösser Zo spoedig mogelijk   

     

Pleincontrole Kon.Julianplein 
toegankelijkheid 

Lei Savelsberg Januari-februari 2018   

 
 
 
 
Symposia/Bijeenkomsten  

Wat Waar Wanneer  

     

      

     

 


