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NOTULEN  : Wmo-raad 
 
DATUM : 7 maart  2017 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. M. v.d. Poel, mevr. M. Reuter, dhr. J. Delamboy, dhr. 

L. Delnoye, dhr. Th. Janssen, dhr. P. Moors, dhr. L. Savelsberg, mevr. B. Deiana, mevr. I. 
Hessels en dhr. A. Schösser (secretaris) 
  

AFWEZIG  : mevr. G. Kollerics (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 dhr. Lei Savelsberg welkom, die de plaats van Medi 
Jussen overneemt in de Wmo-raad c.q. haar opvolger is. 
 
2. Verslag 13 december 2016 
 
- N.a.v. het project Brandveilig thuis wonen wordt gemeld dat, tijdens de opleiding verteld is, dat 

de verwachting is dat in de toekomst een verviervoudiging zal plaatsvinden van (brand)ongelukken 
(o.a. vanwege dementerende ouderen); 

- Los van het project Brandveilig thuis wonen is het thema ‘Veiligheid in het algemeen’ wellicht ook 
iets voor de jaaragenda 2017?!; 

- De scootmobielpool verhuist pas in het voorjaar van Gulpen naar Vaals. 
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen m.b.t. het verslag dat, met dank aan de notulist, wordt 
vastgesteld.  
 
3. Stand van zaken werkgroepen 
Jaaragenda/jaarplanning 
Jo Kern vertelt het volgende: 

 Prioriteit op de jaaragenda heeft de verdieping in de ‘onderdelen’ Participatie en Jeugdwet 
v.w.b. het sociaal domein; hiervoor wordt ruimte gemaakt in de agenda van de Wmo-raad, los van 
de reguliere vergaderingen die gepland zijn in 2017; 

 De nieuwe naam voor de Wmo-raad wordt adviesraad sociaal domein gemeente Vaals; Jo Kern 
en Alf Schösser doen binnenkort een voorzet v.w.b. communicatie naar de buitenwereld 
(persbericht). 

 
Er wordt vanuit de werkgroep jaaragenda, samen met de notulen, nog een memo rondgestuurd.  
 
Signalering 

 Inventariseren van signalen en (vervolg)acties / terugkoppeling vastleggen: evt. jaarverslag bij 
voldoende signalen; 

 Wmo-raadslid vult het digitale formulier (in eerste instantie anoniem) in, stuurt dit op naar Alf 
Schösser die de signalen bundelt en agendeert voor de Wmo-raad. 

  
Peter Moors deelt mede dat het nu vooral evalueren is op een bepaald moment nadat bovenstaande in 
praktijk is/wordt toegepast. 
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4. Manifest Wmo 2015 
Het toesturen van dit manifest had vooral het doel om zich af te vragen of de gestelde vragen en/of 
genoemde aandachtspunten in 2017 nog actueel zijn?! Zo ja, wat is dan de stand van zaken lokaal? 
 
Conclusie: van de acht genoemde punten zijn er al een behoorlijk aantal in 2016 besproken c.q. is bijna 
op alle punten vooruitgang geboekt en/of is men hiermee aan de slag gegaan. 
 
Concreet: punt 3 (Wmo-consulent onvoldoende bekwaam) – in de gemeente Vaals zijn/worden de Wmo-
consulenten getraind/geschoold in gespreksvaardigheden. 
Punt 7 (ongelijkheid tarieven PGB) – de gemeente Vaals hanteert een dermate realistisch uurtarief (met 
ruimte) voor Persoonsgebonden Budget zodat er kwalitatieve goede zorg kan worden ingekocht. 
Punt 8 (vindbaarheid van cliëntondersteuning) – de mogelijkheden om gebruik te maken van 
cliëntondersteuning zijn onlangs door de gemeente Vaals via een flyer verspreid onder de burgers. 
 
5. Raadsinformatiebrief cliëntondersteuning  
Vraag m.b.t. deze raadsinformatiebrief is: heeft MEE nu een dubbele rol en/of waarvoor kunnen mensen 
nu bij MEE terecht? 
De 1e taak van MEE is het verlenen van lichte persoonlijke ondersteuning tijdens een vaste dag/tijdstip in 
de Brede School ‘de Tamboerijn’ in Vaals. Op die locatie en dat tijdstip zijn meerdere instanties aanwezig 
om vragen te beantwoorden en/of te verwijzen naar een ander instantie. 
Daarnaast is het servicepunt van MEE beschikbaar voor informatie en advies, samen met 
partnerorganisaties. 
 
De monitoring en evaluatie van de dienstverlening van MEE, in 2017, gaat aan de hand van 
outcomecriteria zoals individuele dienstverlening, cliënttevredenheid en financiën. 
 
6. Terugkoppeling sector maatschappij  
Benigna Deiana en Ilse Hessels koppelen de volgende onderwerpen / zaken terug: 
 
Jeugd 

- De effecten van het cliëntervaringsonderzoek jeugd worden verder opgepakt en bekeken door een 
extern bureau; de nieuwe vragen voor jeugd zijn deze keer ‘vrije’ vragen. 

 
Wmo 

- Na het vertrek van de Wmo-consulente, Janine Noij, was een piek te verwachten bij het Wmo-
loket; die is/wordt tijdelijk opgevangen door een ingehuurde kracht/Wmo-consulente via de 
gemeente Maastricht; 

- Binnenkort wordt er in Vaals een taalcafé en een Alzheimercafé geopend (hiervoor zijn bijgaande  
posters verstuurd naar o.a. de leden van het Netwerk gezond leven in Vaals); 

- De vragen voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo worden 10 ‘verplichte’ vragen en een extra 
(lokale) vraag; hier vindt tevens een verdiepingsonderzoek plaats m.b.t. de nieuwe doelgroep 
(hiervoor zijn inmiddels 3 offertes bij bedrijven opgevraagd); 

- Het onderzoek Wonen met Zorg c.q. de rapportage hiervan gaat naar het college van B&W met de 
opmerking dat de Wmo-raad m.b.t. het nog op te stellen plan van aanpak een advies wilt afgeven, 
voordat een en ander definitief wordt vastgesteld. 

 
Afgesproken wordt dat Peter Moors, namens de Wmo-raad, de vagen m.b.t. de cliëntervaringsonderzoeken 
Wmo en Jeugd en/of het verdiepingsonderzoek nieuwe doelgroep vooraf mag ‘toetsen’ c.q. met hem 
worden afgestemd. 

 
 
 
 
 
 

7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
* Namens de KBO Vaals wordt er een algemeen signaal afgegeven dat er meer rekening met ouderen 

dient te worden gehouden als het gaat om schoolvakanties/tijden in relatie tot onderwerpen zoals 
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vervoer (busverbinding Arriva) en activiteiten (Vaals Beweegt). Ouderen hebben namelijk geen 
schoolvakanties c.q. voor ouderen gelden deze vakanties niet en gaat gewoon alles door.  
Concreet: ouderen hebben last van deze schoolvakanties als het gaat om busverbindingen en 
mogelijkheden om te sporten in bijv. de sporthal; 

* Het Gehandicaptenplatform is voornemens om de bijeenkomst (doelgroepenvervoer) van Omnibuzz 
op 22 maart a.s. bij te wonen; de scootmobielcursus/dag zal ook dit jaar weer plaatsvinden met 
een verkeersles en check van je scootmobiel. 

 
8. Terugkoppeling vanuit de regio 
Benigna geeft aan dat er binnenkort nog een raadsinformatiebrief zal volgen inzake de Toekomstagenda. 
 
Tevens is men in de regio bezig met de inkoop maatwerkvoorziening 2018. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
- Wmo-raadsleden kunnen (regio)bijeenkomsten bijwonen en de hiervoor gemaakte reiskosten 

indienen bij de gemeente (een en ander even in goed overleg met Alf c.q. op welke wijze); 
hiervoor is namelijk budget gereserveerd in de begroting van de gemeente;; 

- Alf zal de regeling voor de Wmo-raad en het huishoudelijk regelement van de Wmo-raad nog eens 
aan iedereen mailen; 

- Info over het actieplan Armoedebeleid c.q. het collegeadvies hierover kan verkregen worden via 
Marjolein Wassenberg; 

- Maria van der Poel en Leo Delnoye geven aan per direct te willen stoppen als lid van de Wmo-raad; 
de voorzitter bedankt beiden voor hun jarenlange diensten en inzet voor de Wmo-raad. 

 
 
De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad vindt plaats op dinsdag 11 april 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  

Werkgroep Signalering Lei Hermans, Peter Moors en 
Gudrun Kollerics 

Loopt   

Werkgroep Jaaragenda/planning 
2017 

Jo Kern, Theo Janssen, Jos 
Delamboy 

Loopt c.q. memo/format volgt, 
samen met notulen 7.3 

  

Toegankelijkheid Gehandicaptenplatform en Wmo-
raad  

   

Reiskosten Wmo-raadsleden Alf Schösser Regeling en huishoudelijk 
regelement mailen naar leden 

  

     

     

 
 
Symposia/Bijeenkomsten  

Wat Waar Wanneer  

Omnibuzz (doelgroepenvervoer) Urmond 22 maart 2017   

     

     

 


