Notulen vergadering 09-09-2020
Status:
Concept:
09-09-2020
Vastgesteld: 14-10-2020

Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Ester van der Borgh-Sleddens, John Nissen, Khaled Zaza, Ruud van
Scheijndel (coach Kahled Zaza), Dorien van Meel (secretaris) en Sonja Thissen
(ondersteunend ambtenaar).
Afwezig (met bericht): Riny Mulders (penningmeester), Diane Baars (webbeheerder), Manon
Hardonk.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij is blij dat deze vergadering na de vakantie weer in
fysieke vorm kan. De start van de adviesraad is, mede door de corona maatregelen, traag
verlopen. Hij hoopt dat het vanaf nu mogelijk is dat we meer (pro-)actief i.p.v. reactief
kunnen zijn. Als na de volgende vergadering de subgroepen gevormd zijn zal dit
waarschijnlijk eenvoudiger te realiseren zijn.
Tevens is, op verzoek van de secretaris, afgesproken dat de voorzitter voortaan na ieder
agendapunt een korte samenvatting c.q. conclusie geeft van het besprokene.
2. Agenda
Toevoegen bij agendapunt 5: concept regionaal programma volwasseneneducatie en laag
geletterdheid Midden Limburg 2021-2024 door Dirk Winkelmolen.
Agendapunten waarbij de ondersteunende gemeenteambtenaar gewenst is worden als
eerste op de agenda geplaatst.
3. Mededelingen
Daar een van de leden getrouwd is heeft de voorzitter voor een bos bloemen gezorgd.
4. Concept notulen juli 2020 en actie/besluitenlijst
Er wordt afgesproken dat de notulen aangepast worden. Volgende keer in de vergadering
nogmaals aanbieden ter goedkeuring.
De actiepuntenlijst wordt besproken en aangepast (zie actiepuntenlijst).
5. Ingekomen post
- Concept regionaal programma volwasseneneducatie en laag geletterdheid Midden
Limburg 2021-2024 door Dirk Winkelmolen is te laat ontvangen om nu te bespreken. Op
donderdag1 oktober, van 20 – 22 uur, wordt dit in een ingelaste vergadering besproken.
(Actiepunt 40)
6. Stand van zaken sociaal domein
Er is geen nieuwe rapportage beschikbaar.

7/8. Website adviesraad WMO en participatiewet en Facebookpagina
Komt volgende keer op de agenda. (Actiepunt 30)
9. Speerpunten, eerste brainstormsessie
Voorlopige verdeling portefeuilles:
- Eenzaamheid/zelfredzaamheid + cursusaanbod (valpreventie): John Dorien
- Integratie: Khaled /vacant
- Wmo zorg en uitvoer: vacant/vacant
- Participatie: Diane/Jo
- Gezondheidsnota e.d.: Ester/vacant
Afgesproken is dat minimaal 2 personen een portefeuille behandelen. Volgende vergadering
wordt dit nogmaals besproken. (Actiepunt 5)
10. Rondvraag
In Via Limburg heeft een artikel gestaan over eenzaamheid. Dit wordt aan alle aanwezigen
uitgedeeld. Volgende keer zal de portefeuillehouder van eenzaamheid een korte
presentatie houden over dit onderwerp. (Actiepunt 37)
Automatisering van een van de leden van de adviesraad moet aangepast worden. De
voorzitter biedt aan hierbij te ondersteunen.
Er is een klacht binnen gekomen betreffende de participatie procedure bij te laat
aanleveren specificaties. Bij de gemeente wordt navraag gedaan over hoe de procedures
werken. (Actiepunt 38)
Koepel geeft informatie voor adviesraden betreffende het Sociaal Domein. De voorzitter zal
er zorg voor dragen dat alle leden aangemeld worden en/of nieuwe en eerdere relevante
informatie zullen ontvangen. (Actiepunt 39)
11. Sluiting

