NOTULEN

: Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals

DATUM

: 5 april 2022

AANWEZIG

: dhr. Jo Kern (voorzitter), mevr. Emmy Bakker, mevr. Marjo Reuter, dhr. Peter
Moors, dhr. Piet Meesters, mevr. Nancy Pohlen, mevr. Danielle Willems, mevr. Ilse
Hessels en dhr. Alf Schösser (secretaris)

AFWEZIG

: mevr. Imma Amongin en dhr. Lei Savelsberg

NOTULIST

: dhr. Alf Schösser

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Jo Kern opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld zonder
wijzigingen.
2. Verslag 8 februari 2022
Liane Voncken wordt de nieuwe coördinator van de Ruilwinkel vanaf 1 mei 2022.
De presentatie over de Participatiewet zal waarschijnlijk plaatsvinden in juni 2022.
Een eventuele tweede reactie van de adviesraad op het beleidsplan Schuldhulpverlening wordt
een agendapunt voor de eerstvolgende vergadering op 7 juni 2022 – wellicht kan dit gekoppeld
worden aan het concept uitvoeringsprogramma Schuldhulpverlening dat ambtelijk nog wordt
opgesteld.
Overigens, met de opmerking van Paul de Graauw tijdens de laatste vergadering over een
uitvoeringsplan Armoede werd dit uitvoeringsprogramma (plan) bedoeld.
De informatie c.q. publicatie van het artikel van Vera Simons, in samenwerking met de
Adviesraad, over genderproblematiek (genderdysforie en genderdiversiteit) dient nog in het
college van B&W besproken te worden. De Adviesraad zal hiervoor wellicht nog een ongevraagd
advies bij het college moeten indienen voordat hierover een besluit kan worden genomen.
Het verslag wordt verder, met dank aan de notulist, zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
3. Omgekeerde verordening
Henk van Deutekom geeft een presentatie over de Omgekeerde verordening Wmo-jeugd
gemeente Vaals.
Dit ‘project’ is nu gestart en de inwerkingtreding van de verordening wordt met ingang van
1.1.2023 verwacht.
De ervaringen van de Cliëntervaringsonderzoeken (CEO) Wmo-jeugd 2021 worden hierin
meegenomen.
De Adviesraad wenst in dit proces en de te nemen stappen te worden meegenomen.
Daarom wordt zo spoedig mogelijk een reactie van de Adviesraad gevraagd inzake de
kernwaarden van de Omgekeerde verordening zodat deze in de vergadering van 7 juni a.s.
definitief gepresenteerd kunnen worden.

4. Reactie adviesraad op beleidsplan Zicht op Thuis 2021-2024
Danielle Willems geeft aan dat er een ambtelijke regionale werkgroep is die zich buigt over
zowel de reactie van de regio (samenwerkende adviesraden) als de lokale reactie van de
adviesraad Vaals.
De lokale reactie is daarbij veel meer basaal waar je als lokale overheid rekening mee moet
houden in de uitvoering. Het proces is vooralsnog beleidsmatig.
Beide reacties/adviezen gaan nu richting college van B&W waarna de Adviesraad een antwoord
krijgt op hun reactie en opmerkingen.
5. Reactie adviesraad cliëntervaringsonderzoeken Wmo-jeugd 2021
Ilse Hessels geeft kort uitleg en info over de ervaringsonderzoeken. De huidige opzet moet wellicht
over een geheel andere boeg omdat de respons blijft tegenvallen. Een werkgroep buigt zich
daarover.
De ervaring leert dat hoe korter men op de dienstverlening zit hoe groter wellicht de respons is
vandaar de continue meting in dit onderzoek.
Misschien is de oorzaak van de lage respons bij Jeugd ook dat veel verwijzingen gebeuren via de
huisarts en niet via de gemeente.
De reactie en zienswijze van de adviesraad met betrekking tot de cliëntervaringsonderzoeken voor
het college van B&W volgt zo spoedig (uiterlijk 22 april a.s.).
6. Terugkoppeling vanuit de sector Maatschappij
Ilse Hessels vertelt over de vluchtelingen/gezinnen uit de Oekraïne die via de doorstroomlocatie
Mecc Maastricht naar de gemeente Vaals worden doorverwezen.
Momenteel verblijven 10 gezinnen in Vijlen (bij Cuba Libre en Hotel de Linde) en in Vaals Hoeve de
LInde).
Vanuit de sector Maatschappij zijn diverse medewerkers contactpersoon voor deze gezinnen om
vragen te beantwoorden en/of hun te voorzien van noodzakelijke spullen.
Alf Schösser deelt zijn ervaringen tot nu toe met ‘zijn gezin’ en Nancy Pohlen vanuit de Ruilwinkel
(waar deze mensen komen om diverse spullen op te halen die ze kunnen gebruiken).
Tevens geeft Ilse Hessels aan dat er een nieuwe consulent Jeugd bij de sector begonnen is,
William de Wit. Daardoor stopt nu de Inhuur van (tijdelijke) Jeugd consulenten.
7. Terugkoppeling vanuit de achterban
Er is geen terugkoppeling vanuit de achterban.
8. Terugkoppeling vanuit de regio
Het concept regionaal advies op het beleidsplan Zicht op is reeds besproken bij agendapunt 4.
9. PR adviesraad
Genderdiversiteit (zie opmerking bij agendapunt 2.).
10. Rondvraag en sluiting
Marjo Reuter: heeft in februari reeds vernomen dat de gemeente een WA-verzekering heeft
afgesloten voor scootmobiels en rolstoelen; de vraag is, stel er gebeurt een ongeluk/calamiteit
met scootmobiel/rolstoel, wie betaalt dan wat c.q. welke kosten als je niet All-risk verzekerd bent?
Het antwoord hierop wordt door de gemeente Vaals (Nancy Pohlen) uitgezocht en kan
rechtstreeks naar het Gehandicaptenplatform gestuurd worden.
Emmy Bakker: oppert het idee om in Vaals wellicht een soort markt/carroussel te organiseren met
stands over bijv. MEE, GGD, Positieve Gezondheid etc. omdat zij dit onlangs als heel positief heeft
ervaren toen zij hieraan in de regio deelnam.

Piet Meesters: wie kent het A&O fonds - maakt de gemeente Vaals daar gebruik van?
Het antwoord is ja zegt Ilse Hessels, zij bieden onder andere trainingen en bijeenkomsten aan.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Hierna sluit de voorzitter, met dank voor een ieders inbreng, de vergadering.
Het eerstvolgende overleg van de adviesraad is op dinsdag 7 juni 2022 om 19.00 uur.
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