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

14-10-2020
11-11-2020

Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Ester van der Borgh-Sleddens, John Nissen, Khaled Zaza, Ruud van
Scheijndel (coach Kahled Zaza), Dorien van Meel (secretaris), Riny Mulders (penningmeester),
Diane Baars (webbeheerder), Manon Hardonk en Sonja Thissen (ondersteunend ambtenaar).
Afwezig (met bericht):
1. Opening.
De voorzitter opent de video vergadering.
2. Agenda
Goedgekeurd.
3. Mededelingen
De voorzitter zal de nieuwsbrieven van de Koepel doorsturen naar de leden van de
adviesraad.
Er is onduidelijkheid of en waar het sociaal team spreekuur heeft of niet. Er zal aan de
gemeente om duidelijkheid gevraagd worden.
Mbt de adviezen conceptbeleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 en concept
verordening schuldhulpverlening 2021: er is bij de gemeente aangegeven dat wij het zouden
waarderen als de communicatie verbeterd zou kunnen worden, zodat er een langere
reactietijd gegeven kan worden.
Mbt tot het regionaal programma volwasseneneducatie en laaggeletterdheid 2021-2024: de
bevindingen zijn besproken met de afgevaardigde.
De uitnodiging om met adviesraden Echt-Susteren en Maasgouw samen te komen is
aangenomen.
4. Concept notulen 15 juli 2020, 9 september 2020 en actiepuntenlijst
Toevoegen aan actiepuntenlijst: jaarverslag (december/januari), komt jaarlijks terug.
De notulen worden goedgekeurd.
De actiepuntenlijst wordt besproken en aangepast (zie actiepuntenlijst).
5. Ingekomen post
De nieuwsbrieven worden niet opgenomen in de postlijst.
22/9: uitnodiging samenwerking adviesraden Maasgouw en echt Susteren.

24/9: verordening schuldhulpverlening gemeente Roerdalen (adviesaanvraag)
12/10: vergaderstukken digitale ledenvergadering (Koepel) en email:
MLO - Vragen mbt hulpmiddelen voor de klankbordgroep cliëntenraden
8. Sollicitatie nieuwe leden adviesraad.
15 oktober is de sluitingsdatum. Er zal contact opgenomen worden met de gemeente
betreffende de verdere sollicitatieprocedure.
9. Vergaderschema adviesraad/gemeente
Het voorstel is om in de toekomst wisselend 1x op donderdagavond en 1x op
woensdagochtend te vergaderen. Dit wordt opgenomen als actiepunt en besproken zodra
de adviesraad compleet is (zodra de sollicitatieprocedure afgerond is).
10. Eenzaamheid

Dit onderwerp wordt in de eerstvolgende fysieke bijeenkomst behandeld
11. Speerpunten, derde brainstormronde

Dit onderwerp wordt in de eerstvolgende fysieke bijeenkomst behandeld
12. Rondvraag
Omdat Riny per 31 december a.s. aftreedt als lid van de adviesraad zoeken we een nieuw lid
voor de klankbordgroep. Hier worden regionale onderwerpen m.b.t. Wmo en hulpmiddelen
besproken. De bijeenkomsten zijn 2 a 3 keer per jaar op donderdagmiddag in Weert of
Roermond. Afgesproken wordt dat de secretaris vanaf 1 januari 2021 contactpersoon wordt.
Invulling zal op een later tijdstip gebeuren (actiepunt).
Er zijn twee nieuwe aanbestedingen waarvoor onze mening gevraagd wordt
(zie email: MLO - Vragen mbt hulpmiddelen voor de klankbordgroep cliëntenraden)
- hulpmiddelen
- aanbesteding Wmo
Hulpmiddelen worden op dit moment geleverd door Kersten.
We hebben meer achtergrondinformatie nodig van gebruikers om hier een advies over te
geven. Dit item wordt toegevoegd aan de actiepuntenlijst.
In de vergadering van december op de agenda.
Er is een adviesvraag binnen gekomen over verstrekken van mondkapjes. Wij staan hier
positief tegenover om deze te verstrekken b.v. via kleding- of voedselbank. De voorzitter zal
het advies uitwerken.
Er is een wederom onduidelijkheid over de ziektekostenverzekering voor 2021. De gemeente
heeft aangegeven dat deze niet verandert het komende jaar. Advies geven aan de
gemeente om dit zo snel mogelijk te communiceren met de doelgroep.
Door de coronamaatregelen wordt vergaderen moeilijk. Er zal gekeken worden naar een
eigen Teams account voor de adviesraad. Ester biedt hier haar expertise voor aan.
13. Sluiting

