Notulen vergadering 12-02-2020

Status:
Concept : 12-02-2020
Vastgesteld: per mail 16-04-2020

Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Riny Mulders (penningmeester), John Nissen, Diane Baars
(webbeheerder), Manon Hardonk, Ester van der Borgh-Sleddens (notulist), Khaled Zaza,
(ondersteuner Khaled: Ruud van Scheijndel)
Afgemeld:
Dorien van Meel (secretaris) en Sonja Thissen (ondersteunend ambtenaar).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen n.a.v. de concept notulen (291-2020)en de agenda voor dit overleg. Daarmee zijn ze beiden vastgesteld. I.v.m. de
afwezigheid van de secretaris verzorgt Ester de notulen.
2. Openstaande punten actie-besluitenlijst
5: Nadenken over speerpunten voor 2020  openstaand punt
- Eenzaamheid
- Zichtbaarheid
- Integratie
- Themabijeenkomsten
- Meervoudige hulpvragen
- Ideeënbus en contact => Emailadres zal aangemaakt worden door Dorien
6: Eigen verhaal voor op website  afgerond
9: VOG is waarschijnlijk niet nodig. Sonja zal dit nakijken.  openstaand punt
11: Blijft op de agenda => info vanuit de MER (gegevens moeten passen bij
speerpunten)  openstaand
12: Facebook pagina opzetten  besluitvorming hierover volgt in september
13: Thema bijeenkomst Wmo en Participatiewet  openstaand punt
14: Berichtgeving omtrent nieuwe adviesraad Wmo en Participatiewet onjuist. Sonja
heeft actie ondernomen.  afgehandeld
15: Aanmelden bij koepel van adviesraden. Riny heeft dit gedaan. Ze heeft Jo als
contactpersoon doorgegeven. Alle leden krijgen een maandelijkse informatiemail
vanuit de koepel.  afgehandeld
16: Openstaande actiepunten van CRR doorgeven, idem formulieren van website
CRR. Jo heeft naar deze zaken gezocht.. Hij heeft drie openstaande adviezen
gevonden, die hij ons zal doorsturen. De formulieren zijn niet meer vindbaar en op de
website van de gemeente staan (goede) verwijzingen voor formulieren. 
openstaand
17: Link beleidskader 2020 doorsturen.  actiepunt Riny
18: Teksten website hebben we besproken tijdens de vergadering.
 wordt aangepast, verdere aanpassingen zijn nog steeds mogelijk

3. Agenda
Sonja Thissen: gezondheidsnota
We hebben de e-mail van Sonja gelezen waarin stond aangegeven belangrijke thema’s
vanuit de adviesraad naar voren te brengen. Hoewel we het niet hadden voorbereid,
hebben we even gebrainstormd en naar voren kwamen een aantal thema’s:
- Versplintering zorg (aantal hulpverleners)
- Dorpshuizen met structureel professionele kracht (huiskamer plus projecten,
bijvoorbeeld de zorggroep)
- Dementie (opvang licht dementerenden). Aanbieden van verschillende vormen van
dagbesteding
- Zelfredzaamheid
- Eenzaamheid en daaraan gekoppeld depressie
- Passende opvang
- Mantelzorg
- Overgewicht (gezonde voeding, voldoende beweging)
- Opvoeding
Van belang is een overzicht te krijgen van de contractpartners  Actiepunt Jo.
Op woensdag 25 maart zal de gezondheidsnota worden besproken. Op 14 april wordt de
nota besproken bij het college en op 4 juni wordt deze besproken bij de Raad.
De gezondheidsnota zetten we ook voor volgend overleg (18 maart) op de agenda.
Kansplus: uitnodiging bestemd voor de adviesraad sociaal domein
Deze bijeenkomst vindt woensdag 4 maart plaats van 19.30-21.30 (het Forum, Roermond).
Wie gaat? Jo, Manon, Diane. Als Diane niet kan gaan dan gaat John ook.
Afspraken: Er wordt informatie gedeeld (bijvoorbeeld in de vorm van een kort verslag
(schriftelijk of mondeling) door de leden die aanwezig zijn bij een dergelijke bijeenkomst aan
de gehele adviesraad tijdens de daaropvolgende vergadering.
Riny geeft aan dat we gewoon heel veel uitnodigingen missen omdat we als adviesraad niet
in beeld zijn bij veel organisaties, niet alleen de Koepel. Wellicht komt daar verandering in
met onze aansluiting bij de koepel…
Bespreken webteksten en logo: Zie ook punt 18 actie-besluitenlijst
We hebben de belangrijkste teksten die op de website worden gewijzigd en aangevuld
besproken. Jo stelt de webbeheerder hiervan op de hoogte. Het sjabloon/logo wordt
aangepast (iedereen vond keuze 1 het meest geschikte logo). Goed om de teksten nog
eens kritisch te bekijken als het volledige overzicht/website klaar is.
Ester geeft aan onder ‘Wie zijn wij’ de tekst vacature 9 weg te halen.  Actiepunt Jo.
3. Rondvraag
Riny:
-

Stuurt declaratieformulieren door.
Geeft aan dat er lange wachtlijsten zijn bij de jeugdzorg- (samenwerking
formele/informele zorg is van belang) Hoe is dat in Roerdalen.  actiepunt

Diane:
- Heeft samen met Piet Wolters al eens gebrainstormd over de vraag ‘Hoe krijgen we
mensen (lage SES, kwetsbare mensen, ed.) uitgenodigd om te durven vragen?’ En
‘Hoe betrek je mensen die het minder breed hebben bij activiteiten?’ Via
scholen/verenigingen/sportclubs wellicht?  actiepunt

Ester:
-

Algemene opvoeding is van belang (dus de sfeer die er hangt thuis (‘klimaat’)
waarbinnen een kind opgroeit. Dit is van belang voor de verdere ontwikkeling van het
kind en is gekoppeld aan problemen op latere leeftijd (o.a. rookgedrag, overgewicht,
maar ook mentale gezondheid). Het centrum Jeugd en Gezin biedt
bijeenkomsten/lezingen/cursussen aan voor ouders en professionals. Positief
opvoeden is belangrijk.  actiepunt

Jo:
-

Weet iedereen de sociale kaart te vinden  actiepunt

4. Sluiting

