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NOTULEN  : Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vaals 
 
DATUM : 17 april  2018 
 
AANWEZIG : dhr. J. Kern (voorzitter), mevr. G. Kollerics, mevr. M. Reuter, mevr. I. Amongin, mevr. C. Kosten, 

mevr. B. Deiana, dhr. L. Delamboy, dhr. L. Hermans, dhr. P. Moors, dhr. L. Savelsberg, en dhr. A. 
Schösser (secretaris) 
   

AFWEZIG  : --- 
 
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 heet mevr. Corrie Kosten van harte welkom als nieuw lid van de adviesraad. Voorafgaand aan deze vergadering 
heeft mevr. Costen reeds deelgenomen aan de basiscursussen sociaal domein op 15 maart en 12 april jl., samen met de 
andere adviesraadsleden. 
 
Tenslotte geeft hij aan dat de voorzitter en Alf, namens de adviesraad, een condoleancebrief hebben opgesteld en 
afgegeven in verband met het overlijden van dhr. Raymond Schenk, voormalig lid van de Wmo-raad. 
 
2. Verslag 6 maart 2018 en brief college 15 maart 2018 (beantwoording vragen ASD) 
M.b.t. het verslag van 6 maart 2018 zijn er geen op- of aanmerkingen zodat dit, met dank aan de notulist, wordt 
vastgesteld.  
 
De brief c.q. beantwoording van de vragen door het college van B&W m.b.t. Welzorg, de Openbare Bibliotheek en de 
Kredietbank heeft de adviesraad in goede orde ontvangen. Over de inhoud daarvan zijn er geen nadere op- of 
aanmerkingen. 
 
3. Reactie adviesraad m.b.t. het actieplan Toekomstagenda 2018-2019 
Naar aanleiding van de reactie van de adviesraad richting college van B&W wordt het volgende voorgesteld c.q. 
aangegeven: 

- Per pijler van de Toekomstagenda, zowel in de regio als lokaal, zaken voorbereiden en uitwerken; 
- Een werkgroep van de adviesraad samenstellen die zich bezighoudt met het concreet formuleren van een aantal 

zaken en deze dan prioriteren; 
- Er volgt nog een reactie namens het college op de brief van de adviesraad. 

 
4. Cursus sociaal domein (Wmo-Participatiewet-Jeugdwet) 15 maart en 12 april 2018 
De reacties van de leden van de adviesraad zijn positief m.b.t. de gegeven cursusdagen door Servie Broers. 
Servie zal nog een aantal stukken doorsturen n.a.v. de cursus waarbij o.a. door de adviesraad wordt overwogen om een 
brochure van Movisie te bestellen. 
 
Een aandachtspunt voor de komende periode is wellicht het naar buiten treden c.q. communiceren van de adviesraad 
naar de burgers / inwoners van de gemeente Vaals. 
Wellicht dat het Huis voor de Zorg hierbij ondersteuning kan bieden. 
 
5. VN-verdrag 
Jo Kern geeft een korte terugkoppeling n.a.v. enkele documenten die onlangs zijn verspreid m.b.t. het VN-verdrag met 
concreet de vraag: wat doen wij als adviesraad hiermee c.q. wat moeten wij hiermee? 
Er zijn bijv. via het College van de rechten voor de Mens zaken te vinden c.q. op te zoeken als het gaat om de 
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toegankelijkheid van openbare gebouwen. 
 
Na enige brainstorm en discussie wordt afgesproken dat Jo en Alf een brief opstellen voor het college van B&W waarin 
het volgende wordt aangegeven en voorgelegd: 

• Hoe vindt de naleving van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in de gemeente 
Vaals plaats? 

• Hoe verhoudt zich dit tot de inclusieve samenleving? 
• Worden wettelijke verplichtingen voor gemeente(n) c.q. de gemeente Vaals en/of wordt dit getoetst aan het 

VN-verdrag? 
 
6. Terugkoppeling sector maatschappij 
Benigna vraagt aandacht voor het volgende: 

- De verordeningen Wmo en Jeugdhulp worden geactualiseerd c.q. aangepast per 1.1.2019 en zullen binnenkort 
voor het proces en advies rondom de aanpassingen aan de adviesraden (in de regio) worden voorgelegd; de 
ambtelijke voorbereidingen zijn reeds gestart;  

- Het klanttevredenheidonderzoek (klantervaring) Wmo is vooral gericht op de maatwerkvoorziening die in 
2017 is geleverd aan cliënten; 

- Het scholingsaanbod  2018 van de Vrijwilligerscentrale Vaals is inmiddels bekend; 
- De gemeente Vaals is momenteel druk bezig met het zichtbaar maken van zowel de maatschappelijke als 

financiële effecten binnen het sociaal domein. 
 
7. Terugkoppeling vanuit de achterban 
Lei H. geeft aan dat het Gehandicaptenplatform de ondernemers van Vaals nogmaals gaat uitnodigen om in gesprek te 
gaan over toegankelijkheid. Op dit moment heeft de (her)bestrating van de Bloemendalstraat de hoogste prioriteit in dat 
kader. 
 
Lei S. constateert dat veel burgers moeite hebben met het vele papierwerk rondom diverse aanvragen voor 
vergoedingen. Benigna adviseert hem hierover contact op te nemen met de cliëntenraad van Sociale Zaken 
Maastricht&Heuvelland. 
 
De discussie rondom openbaar vervoer (Arriva) loopt nog steeds. Met name Jos Delamboy is hiermee namens de KBO 
Vijlen mee bezig. 
 
8. Terugkoppeling vanuit de regio 
Geen terugkoppeling. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Lei S. vraagt om net zoals vorig jaar het (nieuwe) college weer eens uit te nodigen om aan te schuiven bij 
een vergadering van de adviesraad en tijdens dit overleg, wellicht voor de adviesraad relevante punten,  
het coalitieakkoord 2018-2022 kort te bespreken.  
De overige leden kunnen zich hierin vinden. Alf en Jo gaan op zoek naar een geschikte datum. 
Jo stelt voor deze relevante punten uit het akkoord, ter bespreking, voor de volgende keer te agenderen. 
De raad gaat hiermee akkoord. 
 
Peter Moors vraagt of het zelfregiecentrum bekend is bij de gemeente Vaals? Hier worden aanvullend op de  
reguliere hulpverlening aanvullende initiatieven op touw gezet en georganiseerd. 
Benigna vraagt dit na. 
 
Lei H. zegt, naar aanleiding van de mailwisseling over de Ruilwinkel, het idee te hebben dat er sprake is van  
een goede samenwerking door diverse partijen op dat terrein. 
Daarnaast geeft hij aan vernomen te hebben dat de bibliotheek in Kerkrade tegen een zeer laag inschrijfgeld  
cultuuractiviteiten organiseert voor burgers. Hij vraagt zich af of dit ook in Vaals zou kunnen? 
 
Jo Kern deelt mede dat hij zitting heeft genomen in het bestuur van de Ruilwinkel en vraagt aan de leden  
om evt. interesse/deelname bij hem kenbaar te maken. 
 
Hierna sluit de voorzitter, met dank aan een ieders inbreng, de vergadering. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad vindt plaats op dinsdag 29 mei 2018 om 19.00 uur in de BMA te 
Lemiers.   
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Actielijst  
Wat Wie Wanneer  
     
Openbaar vervoer stavaza Lei Savelsberg/Jos Delamboy Regulier   
     
Documenten adviesraad op nieuwe 
website gemeente Vaals 

Alf Schösser Zo spoedig mogelijk   

     
     
 
 
 
 
Symposia/Bijeenkomsten  
Wat Waar Wanneer  
     
      
     
 


