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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 31 oktober 2017 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. G. Kollerics, mevr. I. Amongin, dhr. L. Hermans, dhr.             

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

AFWEZIG  : mevr. M. Reuter, dhr. Th. Janssen, 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 Theo Janssen zich, vanwege gezondheidsredenen, heeft afgemeld als lid van de 
adviesraad. Alf en Jo sturen een bedankbrief naar Theo voor jarenlange bewezen diensten. 
 
2. Verslag 19 september 2017 
Er zijn geen op- of aanmerkingen m.b.t. het verslag dat, met dank aan de notulist, wordt vastgesteld.  
 
De adviesraad sociaal domein gemeente Vaals is nu officieel lid van de Koepel Adviesraden. 
De Koepel heeft onlangs besloten dat de contributie zeer fors wordt verhoogd vanaf 2018 (van € 150,-- 
naar € 500,--). Jo en Alf hebben inmiddels ‘protest’ aangetekend bij de Koepel en gevraagd om 
vermindering omdat wij bij het aanmelden/aantreden als lid hierover niet geïnformeerd zijn. Er is tot nu 
toe nog geen definitieve reactie ontvangen van de Koepel. 
 
3. Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 
Marjolein Wassenberg geeft tekst en uitleg over het beleidsplan en de relatie van dit plan met het 
actieplan armoede. 
 
Inmiddels hebben Jo en Alf hierover een advies opgesteld en verstuurd namens de adviesraad, te weten: 
 
De adviesraad sociaal domein gemeente Vaals adviseert positief inzake (de vaststelling van) het 
voorliggende beleidsplan met de volgende opmerkingen/aandachtspunten: 

 De wettelijke cyclus van 4 jaar is op zich een goede termijn; 

 Er is géén evaluatie van het vorige beleidsplan c.q. er zijn geen resultaten bekend waardoor het 
moeilijk of niet te vergelijken is met de oude situatie; 

 Het is wenselijk om een 2 jaarlijkse cyclus af te spreken om de evaluatieresultaten voor het volgende 
beleidsplan te kunnen inzetten; 

 De KBL (Kredietbank Limburg) als uitvoeringsorganisatie van het beleidsplan handhaven vanwege de 
betrouwbaarheid als partner in deze; 

 Aandachtspunt voor andere bewindvoerders waar burgers een beroep op willen doen – 
controleapparaat, indien mogelijk, inbouwen zodat de integraliteit  
(probleem oplossen – oorzaak achterhalen - preventieve maatregelen inbouwen - nazorg) van de 
schuldhulpverlening kan worden gecheckt. 

 
 
4. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd (2016) 
Nadat iedereen de gelegenheid heeft gehad om zijn/haar opmerkingen te maken m.b.t. deze onderzoeken 
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kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 
 
Wmo 
Hoge respons en overwegend positieve reacties. Waarschijnlijk omdat de keukentafelgesprekken, na 
intern overleg bij de gemeente, nu als prettiger, duidelijker en positiever ervaren worden door burgers. 
 
Jeugd 
Vraagtekens bij de opzet van het onderzoek (hoe bereik je ouders en vooral de jongeren?). 
Wat is de rol van de verwijzer? 
Team Jeugd is de gemeente Vaals, dat is blijkbaar niet voor iedereen duidelijk – goede communicatie 
hierover is wenselijk. 
 
5. Terugkoppeling sector maatschappij 
Ilse Hessels koppelt terug dat het spreekuur in de Brede School de Tamboerijn, na afstemming met 
partners, plaatsvindt op elke dinsdag tussen 10 en 12 uur. Aanwezig zijn dan MEE, KBL, 
Vluchtelingenwerk, een belastingvrijwilliger en de gemeente Vaals. 
Op dit moment zijn er gesprekken met Sociale Zaken om binnenkort ook aan te schuiven c.q. aanwezig te 
zijn tijdens het spreekuur. 
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe website: www.wehelpen.nl/vaals, de sociale marktplaats voor 
de gemeente Vaals. 
Voor meer info wordt verwezen naar die website en de bijlagen die samen met deze notulen verstuurd 
worden. 
 
6. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei Savelsberg geeft aan dat er op 6 oktober jl. een vervolgbijeenkomst was bij de provincie inzake het 
openbaar vervoer. Hiervoor had de KBO Vaals spreekrecht aangevraagd maar men was helaas niet welkom.  
Nu is de KBO van plan om, hoe dan ook, bij de volgende bijeenkomst op 15 november a.s. aanwezig te zijn 
en het woord te voeren. 
Helaas heeft de KBO nog niets vernomen van wethouder Kersten die over de problematiek van het 
openbaar vervoer contact zou opnemen met de gemeente Gulpen-Wittem om dit eventueel gezamenlijk 
op te pakken aangezien de knelpunten beide gemeenten aangaan. 
 
Tevens kondigt Lei aan dat er bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden c.q. gaan plaatsvinden bij de 
KBO.  
Tenslotte is hij erg verheugd over de medewerking en betrokkenheid van de BOA sociaal domein van de 
gemeente i.v.m. het oplossen van een conflictsituatie in Vaals. 
 
Aandachtspunt voor jeugd in het algemeen: hoe betrek je jongeren bij de adviesraad? 
 
Lei Hermans vertelt dat bij de bijeenkomst op 5 oktober jl. inzake de VN-resolutie (toegankelijkheid van 
openbare gebouwen c.q. bedrijven en winkels in de gemeente Vaals) helaas maar 1 ondernemer aanwezig 
was. Positief was dat meerdere raadsleden en de drie wethouders aanwezig waren waardoor er alsnog 
gebrainstormd en gediscussieerd kon worden over dit onderwerp.  
Wellicht dat de VN-resolutie wordt opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van enkele politieke partijen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 
 
Daarnaast uit Lei enige zorg/kritiek op het functioneren van Welzorg, al dan niet vanwege werkdruk en/of 
bezuinigingen die hun treffen. Hij heeft het gevoel dat hierdoor knelpunten ontstaan (en niet alleen bij 
Welzorg) waardoor de basisvoorwaarden niet meer (kunnen) worden ingevuld. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de regio 
Geen terugkoppeling. 
 
 
 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Alf geeft aan dat hij in gesprek is met Servie Broers v.w.b. de basiscursus sociaal domein die hij evt. kan 
en wil verzorgen voor de (nieuwe) leden van de adviesraad. Binnenkort volgt een afspraak met Servie en 

http://www.wehelpen.nl/vaals
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Jo Kern om een ander concreter te maken en voor te leggen aan de adviesraad. 
 
Gudrun Kollerics is van mening dat de huur voor de Wozoco’s in Vijlen en Lemiers voor ‘armere gezinnen’  
niet betaalbaar is. 
Daarnaast constateert zij dat de Voedselbank in Vaals niet toegankelijk/bereikbaar is voor gehandicapten. 
 
Imma Amongin vraagt of het klopt dat de bibliotheek van Vaals in financiële problemen verkeert? 
Ilse weet dat er hierover op dit moment gesprekken plaatsvinden met het bestuur van de Heuvelland  
Bibliotheken maar dat er ook oriënterende gesprekken zijn met Maastricht en Kerkrade. 
 
Marjolein vertelt dat de gemeente, in samenwerking met diverse partners, een ruilwinkel wil opstarten 
(dit i.h.k.v. het armoedebeleid c.q. duurzaamheid). Het is ook de bedoeling dat dit als 

werkervaringsproject  
voor werkzoekenden gaat gelden. Het streven is om de ruilwinkel in het voorjaar van 2018 te openen.  
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 12 december 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  

     

Openbaar vervoer stavaza Lei Savelsberg 12 december 2017   

     

Basiscursus adviesraad sociaal 
domein  

Alf Schösser 12 december 2017   

     

Documenten adviesraad op website 
gemeente Vaals 

Alf Schösser 12 december 2017   

     

 
 
Symposia/Bijeenkomsten  

Wat Waar Wanneer  

     

      

     

 


