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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 19 september 2017 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. G. Kollerics, mevr. M. Reuter, mevr. I. Amongin, dhr.         

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

AFWEZIG  : dhr. Th. Janssen en dhr. L. Hermans (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. 
 
Jo geeft aan dat er voor vandaag nog vrij kort van te voren pittige, uitgebreide stukken 
(cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd) zijn aangeleverd die bij terugkoppeling sector maatschappij 
aan de orde komen. Gelet op de korte voorbereidingstijd, die een ieder heeft gehad, is het raadzaam om 
deze stukken ook alvast voor 31 oktober a.s. te agenderen zodat er nog (achteraf) eventueel gevraagd of 
ongevraagd advies gegeven kan worden. 
 
Daarnaast heeft Marjolein Wassenberg reeds een stuk/document  (schuldhulpverlening) aangekondigd voor 
het eerstvolgende overleg waarbij de adviesraad gevraagd zal worden hierover te adviseren. 
 
2. Verslag 11 juli 2017 
Er zijn geen op- of aanmerkingen m.b.t. het verslag dat, met dank aan de notulist, wordt vastgesteld.  
 
3. Persbericht i.v.m. nieuwe naam adviesraad sociaal domein  
Een ieder heeft kennis kunnen nemen van het persbericht en bijbehorende foto. 
 
4. Aanschaf Handboek voor Adviesraden Sociaal Domein/lid worden van de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein 
Unaniem wordt besloten dat de adviesraad lid wil worden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. 
Op de website is veel en zinvolle informatie te vinden over de Wmo, Jeugdwet en Participatie. 
Daarnaast kan men, als je lid bent, beschikken over het Handboek voor adviesraden sociaal domein. 
Alf zal de adviesraad aanmelden via de website en nadere info via de mail versturen aan de raadsleden 
inzake inloggegevens e.d. 
 
5. Documentatie (openbare) stukken adviesraad 
Vanwege de hoeveelheid (openbare) stukken, al dan niet gevraagd of ongevraagd, die de adviesraad 
gestuurd krijgt lijkt het iedereen handig om deze te archiveren zodat ze op elk moment geraadpleegd 
kunnen worden. Dit hoeft niet via een afgeschermd gedeelte voor de adviesraad omdat de stukken 
meestal openbaar zijn en afscherming tevens extra onderhoud en beheer betekent. 
Afgesproken wordt en indien mogelijk om de documenten en stukken, net zoals de notulen van de 
adviesraad, via een link op de website van de gemeente Vaals te plaatsen. 
Alf zal dit intern bij de gemeente opnemen met de collega’s van communicatie. 
 
 
6. Terugkoppeling sector maatschappij  
Benigna en Ilse geven informatie over de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo die plaatsgevonden 
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hebben. Tevens worden de aanbevelingen c.q. wat gaan we hiermee doen toegelicht. 
 
Mede omdat de stukken, ter voorbereiding op deze vergadering, pas laat verstuurd zijn en de informatie 
die vanavond gegeven wordt nogal veel en uitvoerig is krijgt iedereen de gelegenheid om een en ander 
nog eens rustig na te lezen en tijdens de eerstvolgende vergadering van commentaar te voorzien. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Leo Savelsberg koppelt namens de KBO Vaals terug van de bijeenkomst met Arriva en de provincie Limburg 
inzake knelpunten openbaar vervoer. Hij heeft dit ook in de raadscommissie  van 4 september jl. 
aangekaart waarna de raadsleden hebben aangegeven een brief namens de gemeente naar de provincie te 
sturen. 
Tevens zou wethouder Kersten hierover contact opnemen met de gemeente Gulpen-Wittem om dit 
eventueel gezamenlijk op te pakken aangezien de knelpunten beide gemeenten aangaan. 
 
Op 6 oktober a.s. is er een vervolgbijeenkomst bij de provincie. Hiervoor heeft de KBO Vaals reeds 
spreekrecht aangevraagd en zoekt men nog, ter voorbereiding en ondersteuning, contact op met de KBO 
Vijlen.  
 
De KBO en het Gehandicaptenplatform hebben onlangs het Koningin Julianaplein gecontroleerd maar 
helaas is een en ander volgens hun nog niet correct c.q. liggen diverse stenen nog steeds niet goed en kan 
dit gevaarlijke situaties opleveren. Dit geldt overigens ook voor het von Clermontplein. 
 
Marjo Reuter en Gudrun Kollerics waren op 24 augustus jl. aanwezig bij de themabijeenkomst over het VN-
Gehandicaptenverdrag bij Huis voor de Zorg in Sittard. Een interessante bijeenkomst vonden beiden 
waarbij de provincie heeft aangegeven nog nader te informeren bij gemeenten naar de stand van zaken 
c.q. acties/activiteiten in het kader van de VN-resolutie. 
Lei Hermans heeft inmiddels de uitnodiging verstuurd aan de adviesraad voor de bijeenkomst op 5 oktober 
2017 bij Zera inzake de VN-resolutie (toegankelijkheid van openbare gebouwen c.q. bedrijven en winkels 
in de gemeente Vaals). 
 
Jos Delamboy vertelt dat de Hoeskamer Vijlen het initiatief heeft genomen om het gebruik van de jeu de 
boules baan in de Koel  in Vijlen weer nieuw leven in te blazen. Blijkbaar met succes want de animo om te 
spelen c.q. het aantal aanwezigen was groot de afgelopen periode. 
 
8. Terugkoppeling vanuit de regio  
Geen terugkoppeling. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
- Imma Amongin vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de basiscursus Wmo voor nieuwe raadsleden 

van de adviesraad. Alf Schösser heeft van Huis voor de Zorg vernomen dat zij deze basiscursus, 
vanwege andere prioriteiten niet meer aanbieden. Hij heeft nog nagevraagd voor alternatieven 
maar nog geen reactie van Huis voor de Zorg gekregen; Jos Delamboy heeft info waar de 
basiscursus eventueel elders gevolgd kan worden; hij zal dit nog via de mail doorsturen; 

- Jos Delamboy vertelt over het adequaat functioneren van een oproep/alarmering via Hartslagnu.nl 
afgelopen weekend in Vijlen; binnen korte tijd waren er bijna 10 mensen aanwezig om een AED te 
halen c.q. een vrouw te reanimeren die getroffen was door een hartstilstand. 

 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 31 oktober 2017 om 19.00 uur 
in de BMA te Lemiers. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
Actielijst  

Wat Wie Wanneer  



Pagina 3 van 3 

     

Vn-verdrag – toegankelijkheid Gehandicaptenplatform i.o.m. 
ondernemers 

5 oktober 2017   

     

Openbaar vervoer KBO spreekrecht bij provincie 6 oktober 2017   

     

Basiscursus Wmo voor nieuwe leden 
adviesraad 

Alf Schösser/Jos Delamboy Nader bericht volgt   

     

 
 
Symposia/Bijeenkomsten  

Wat Waar Wanneer  

     

      

     

 


