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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Mededeling Ilse:  
De reactie van het college op de Verordening is door de adviesraad op 22 november 2022 nog 
niet ontvangen. Na navraag van Ilse is de reactie op 23 november 2022 ontvangen. 
Ilse vertelt dat er een publieksversie wordt gemaakt van de Verordening.  
Onder een Verordening hangt normaal een Besluit nadere regels, ook bij deze nieuwe 
Verordening. Het Besluit is een concrete uitwerking van de verordening. De verordening wordt 
vastgesteld door de Raad, het Besluit door het college. Momenteel wordt hieraan gewerkt. 
Volgend jaar bekijken we of er vanwege wijzigingen in beleid iets aangepast dient te worden in het 
Besluit. Er zijn bijvoorbeeld definities die in de loop der tijd voor aanpassing vragen, bijvoorbeeld 
gebruikelijke zorg.  
 
2. Verslag 4 oktober 2022 

• Jo: Het Beleidsplan Wmo 2023-2026 komt terug bij agenda punt 8.  

• Opmerking Marjo: Op pagina 2 staat dat KBO in het kader van “De week tegen de 
eenzaamheid” een busreis naar Banneux heeft georganiseerd. Dit moet het gehandicapten 
platform zijn.   

 
3. Presentatie cijfers & resultaten sociaal domein; Remco Smeets & Ilse Hessels 
Remco vertelt dat de presentatie met betrekking tot de resultaten WijVaals op 8 september 2022 
ook aan de Raadscommissie is gegeven. 
Jo geeft aan dat het een mooie presentatie was. Hij geeft als advies dat je ervoor moet blijven 
waken dat je de clienttevredenheid blijft zien en je niet blind staart op een dalende lijn van 
geïndiceerde zorg. Ilse vult aan dat “de aanpak WijVaals” vooral het toewerken naar het 
versterken en samenwerken van het netwerk om de cliënt heen is en niet het afnemen van zorg. 
Remco stuurt de sheets van de presentatie door, Nancy verspreidt deze onder de leden van de 
adviesraad. 
 
4. Terugkoppeling Online workshop werven en selecteren van leden op zaterdag 15 oktober; Jo & 
Nancy 
Naar aanleiding van de workshop zijn verschillende opties om de toegankelijkheid van, en 
interesse in de adviesraad te vergroten besproken; 



• De adviesraad vergaderingen zijn openbaar, een andere locatie zou eraan kunnen 
bijdragen dat burgers deelnemen,  en kan de onafhankelijkheid van de adviesraad kracht 
bij kunnen zetten. 

• We zouden een filmpje kunnen maken waarbij de leden van de adviesraad hun taken, 
functie en rol in de adviesraad kunnen toelichten. Dit filmpje kan gedeeld worden via 
diverse (social) media kanalen. Jo en Nancy maken een afspraak met de afdeling 
communicatie van Gemeente Vaals om de mogelijkheden te bespreken. 

• Er kan gedacht worden aan thema bijeenkomsten waarbij vaste mensen, uit bijvoorbeeld 
de achterban, worden geconsulteerd.  

• Aan stukken die door beleidsmedewerkers worden gestuurd naar de adviesraad zou een 
leeswijzer moeten worden toegevoegd. Zodoende is het gesprek over de stukken en het 
advies van de adviesraad duidelijker en concreter. Nancy bespreekt dit met de 
beleidsmedewerkers van Gemeente Vaals.  

• Het is wenselijk dat de adviesraad bij het maken van beleid heel vroeg in het proces 
betrokken wordt. Zodoende kan de adviesraad meedenken/meehelpen in het maken van 
beleid.  

 
5. Bespreken nieuwe data adviesraad 2023. 
De data 7 februari, 4 april, 13 juni, 26 september, 7 november en 19 december 2023 zijn akkoord 
voor de leden van de adviesraad.  
 
6. Terugkoppeling vanuit de sector maatschappij 
Geen terugkoppeling 
 
7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Tekst via mail aangeleverd door Lei van KBO op 22 november 2022: 
“Landelijk zat er stevig bij KBO/PCOB de knoei in.  
Een tiental jaren geleden heeft KBO Nederland een samenwerking met PCOB doorgedrukt.  
KBO Vaals was vanaf het begin tegen.    
De andere denkwijze van de geloofsgemeenschap PCOB c.q. Protestants heeft ons nooit 
gestoord. (Want onze K is ook aan het wankelen.)  
Maar ja: Hoe groter hoe beter je wordt gehoord in Den Haag.  
Ons stoorde hun Verenigingsopbouw.  
Ze willen een zijn. Oké hun zienswijze. Geen provinciale of plaatselijke afdelingen.    
Vaals heeft tien jaar geleden tegengestemd met deze samenwerking, met veel andere afdelingen, 
maar we waren in de minderheid.  
PCOB wil ons hun gedachte opdringen..  
   
Wij zijn autonoom en willen autonoom blijven.   
Wij zijn KBO Vaals en passen ons beleid aan Vaals aan zoals anderen hun beleid aan hun stad of 
dorp aanpassen. Mooi toch.     
Zowel KBO Limburg (en natuurlijk Vaals)  Gelderland, Brabant, Overijssel en Noord Holland 
hebben besloten om een ieder autonoom verder te gaan in een  nieuwe onderlinge samenwerking. 
Gezamenlijk hebben ca. 200.000 leden.   
Samenwerking met andere senioren belangen verenigingen worden al geregeld. Dus we worden 
gehoord in Den Haag.  
   
Ter info: de afkortingen.  
KBO: Katholieke Bond van Ouderen  
PCOB: Protestantse Christelijke Bond van Ouderen” 
 
8. terugkoppeling vanuit de regio 
Jo: Het Beleidsplan 2023-2026 is op 28 september tijdens een bijeenkomst in Margraten 
gepresenteerd. De constatering van de adviesraad was dat het een systeem gericht stuk is, de 
burger volgt. Het stuk is veel te laat gepresenteerd en moeilijk te lezen.  



Er is door de regionale adviesraden een regionaal en gezamenlijk advies gecomponeerd.  
Vaals sloot niet aan bij het regionaal advies, het bleef bij het Vaalser advies.  
Het Vaalser advies is wel door Jo gedeeld met de regionale adviesraden. Ze waren het eens met 
ons advies en onze aanpak. Ze willen ervan leren en nodigden uit voor een bijeenkomst van 
Voorzitters en beleidsmedewerkers op 29 november 2023. Beleidsondersteuner Joni Kusters en Jo 
nemen deel aan deze bijeenkomst. De terugkoppeling van deze bijeenkomst volgt op 7 februari 
2023, de eerstvolgende vergadering van de adviesraad. 
 
9.  PR adviesraad 
Zie punt 4 
 
10. Rondvraag en sluiting  
Emmy: Vraagt aandacht voor het uitnodigen van Burgerkracht Sittard voor de adviesraad. 
Jo en Nancy zullen dit meenemen in de planning voor 2023.  
 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank voor een ieders inbreng, de vergadering. 
 
Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op dinsdag 7 februari om 19.00 uur.  
 
 
 
 
 
 


