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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  
Peter Moors opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Wethouder Erika Jaegers stelt zich voor aan de adviesraad. 
Agenda en de notulen 6 juli 2022 zijn vastgesteld. 
 
2. Kernwaarden Omgekeerde verordening Wmo- Jeugd 
Benigna Deiana is aanwezig om in gezamenlijkheid met de adviesraad de inspraakversie van de 
omgekeerde verordening te bespreken en vragen van de adviesraad te beantwoorden. 
Benigna licht toe dat, naar aanleiding van de eerdere overleggen, de verordening op onderdelen 
scherper is geformuleerd, dat heeft geleid tot deze inspraakversie. Het college is van mening dat 
het stuk recht doet aan waar we nu staan en tegelijk voldoende ambitie toont. De ambitie van de 
adviesraad ligt hoger.  
 
De adviesraad heeft een overwegend positieve houding naar de verordening en het proces hoe 
deze tot stand is gekomen.  Er wordt aandacht gevraagd voor aanzuigende werking, fraude en 
misbruik van voorzieningen. 
 
Nu moet er nagedacht worden over de implementatie van dit plan. Benigna vertelt dat 2 
consulenten van Jeugd en Wmo hier het voortouw in gaan nemen en de nieuwe verordening gaan 
implementeren in team overleggen en intervisies. Maar ook alle brieven en documenten worden 
aangepast. De nadere regels worden nu verder uitgewerkt. Dit heeft een doorloop naar volgend 
jaar en zal terugkomen op de agenda.  
De gemeenteraad behandelt de definitieve versie tijdens de laatste raadsvergadering in december 
2022. Vanaf 1 januari wordt hij, na vaststelling, van kracht.  
 
Nancy en Peter stellen nav de bespreking het advies aan het college op.  
 
3. Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 
Joni Kusters is aanwezig om in gezamenlijkheid met de adviesraad het beleidsplan te bespreken. 
De adviesraad merkt het volgende op: 
De tendens om te leren van elkaars initiatieven en positieve gezondheid als basis is heel positief. 
Ook het ondersteunen van burgers om hun veerkracht te vergroten en het stimuleren van 
burgerinitiatieven is goed. 



Voor het overige zien we deze nota als een “systeemstuk”. Ondanks de mooie tekening op de 
voorkant van de nota lijkt het systeem van organiseren de kern van deze beleidsnota te zijn. We 
vragen ons dan ook af of de gewenste verschuiving die in paragraaf 1.3 wordt benoemd ook voor 
de Vaalser situatie geldt. We missen de kernwaarden zoals die in Vaals momenteel worden 
besproken.  
We betreuren het ten zeerste dat de Toekomstagenda Sociaal domein Maastricht Heuvelland 
2022 eenzijdig is geëvalueerd en dat de adviesraden hier niet is zijn meegenomen. We 
constateren tevens dat in het proces van het huidige beleidsplan zijn de adviesraden te laat 
geïnformeerd.  
Er zijn een aantal aandachtspunten in het plan waar over nagedacht moet worden zoals de taal 
en de terminologie die gebruikt wordt, er is onduidelijkheid over rollen, de gemeente wordt 
omschreven als facilitator maar ook als opdrachtgever.  
In het stuk lijkt een koppeling te zijn gemaakt tussen de veerkrachtige burger en minder 
maatwerkvoorzieningen/ bezuinigingen en de vraag wordt gesteld of dat een realistische 
aanname is. Het voelt  volgens de adviesraad, op deze manier, toch als een verkapte 
bezuinigingsoperatie.  
We stellen vraagtekens bij de wijze waarop de kwaliteit van de uitvoering (met name “maatwerk 
op voldoende niveau”) wordt gemonitord. Er zal gerichter gekeken moeten worden naar de risico’s 
van schuring tussen veerkracht van de burger aan de ene kant en de toekomstbestendigheid (lees 
financiële draagkracht) aan de andere kant. Het adagium meer voorliggend veld en minder 
maatwerk = veerkrachtiger burger lijkt in onze optiek te kort door de bocht.  
 
De vraag wordt ook gesteld hoe het stuk gezien moet worden op lokaal niveau? Het lijkt een 
overwegend Maastrichts plan. De adviesraad van Vaals geeft aan dat het vertrekpunt de lokale 
situatie moet zijn. Lokale ontwikkelingen mogen niet geremd worden.  
 
Erika vult aan dat het vertrekpunt van het plan is dat de burger kan meedenken over hoe de zorg 
om hem heen gaat uitzien. 
 
Nav de bespreking stellen Nancy en Peter een conceptreactie op, waarop tot 10 november 2022 
aangevulde kan worden.  
 
4. Prioriteitenlijst thema’s adviesraad 
November 2022:  
Toelichting over de werkwijze van WijVaals door oa Ilse Hessels en Remco Smeets (bedrijfsvoering) 
 
1 ste helft 2023: 

• Themabijeenkomst GGZ met Karien Stoffers (wijkGGZ), ervaringsdeskundige, Peter. 

• Bestandanalyse SZMH vertalen naar praktijk, Marjolein. 

• Thema burgerkracht, Emmy. 
 
5. Terugkoppeling vanuit de sector Maatschappij 
Geen terugkoppeling 
 
6. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei:  
De KBO biedt in het kader van de “Week tegen de eenzaamheid” een gratis busreis naar Banneux 
aan. Er zijn 23 aanmeldingen. De KBO heeft het hele jaar door aandacht voor het Thema 
eenzaamheid en biedt het hele jaar activiteiten aan. De KBO heeft 420 leden en is opzoek naar 
een Voorzitter. 
 
Peter: 
Kunst collectief Vaals is op zoek naar een Penningmeester. 
 



7. Terugkoppeling vanuit de regio 
Geen terugkoppeling 
 
8. PR adviesraad 
Via mail heeft Nancy aandacht gevraagd voor een online Workshop Werven en selecteren van 
leden op 15 oktober 2022. De workshop wordt aangeboden door “De Koepel”. Jo & Nancy hebben 
zich aangemeld. Peter, Piet, Emmy & Lei zijn verhinderd. Marjo moet het nog bekijken.  
Piet geeft aan niet deel te nemen aan online workshops en dergelijke. Hij heeft hier de 
mogelijkheid niet voor. Lei sluit zich hierbij aan. 
Peter geeft aan dat we bij het werven van leden zouden kunnen uitleggen wat we doen. En iets 
kunnen vertellen vanuit de achterban. Dit kan besproken worden met de afdeling communicatie 
van Gemeente Vaals. Nancy neemt hierin het initiatief. 
 
9. Rondvraag en sluiting  
Piet vraagt of Imma nog aansluit bij de adviesraad.  
Op 7 oktober 2022 heeft Nancy telefonisch contact gehad met Imma. Imma geeft aan dat het 
lidmaatschap van de adviesraad momenteel niet te combineren is met haar werk, studie en privé 
leven. Ze heeft iemand benaderd om haar te vervangen, maar deze persoon had geen interesse. 
Ze geeft aan graag deel genomen te hebben en het als een fijne groep mensen heeft ervaren. Ze 
wenst ons heel veel succes voor de toekomst. 
 
Piet vraagt hoe het gaat met Vera Simons. Vera vraagt veel aandacht voor genderidentiteit naast 
het wekelijks inloopspreekuur in het gemeente huis. Piet maakt zich zorgen of deze aandacht haar 
ook ten goede komt.  
Erika ligt toe dat er verschillende media kanalen zijn geweest die Vera hebben geïnterviewd in het 
kader van het debat rondom de genderwet. In november 2022 wordt het spreekuur geëvalueerd.   
 
Erika geeft een toelichting over de opening van “Kids & koffie” op 6 oktober in de Beemderlaan te 
Vaals en over de training “Opvoeden met ups & downs”.  
Ook attendeert zij op de afsluiting van de “Week van de eenzaamheid” op 6 oktober in de Obelisk 
waar met een hapje en een drankje op de week wordt teruggekeken.   
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank voor een ieders inbreng, de vergadering. 
 
Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op dinsdag 22 november 2022 om 19.00 uur.  
 
 


