Notulen vergadering 11-11-2020
Status:
Concept:
Vastgesteld:
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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),
Pim Kleeven (beleidsmedewerker participatie, openbare orde en veiligheid), Ellen Willems
(stagiaire gemeente Roerdalen) en Loubna Azhimi (beleidsmedewerker wmo, participatie en
armoedebestrijding).
1. Opening.
De voorzitter opent de video vergadering.
De gemeente start de vergadering met een nieuw ingebracht agendapunt zijnde
kennisvergroting wmo en participatie m.b.v. de Mentimeter app.
De medewerkers van de gemeente stellen zich voor. Er wordt een tweetal quizjes gestart via
menti.com Aan de hand van een aantal vragen wordt gekeken naar de kennis van de
leden van de adviesraad betreffende wmo, participatie en armoedebeleid van de
gemeente Roerdalen.
Fact sheets worden door de betreffende beleidsmedewerkers doorgestuurd.
Een volgende keer wordt een item van de gemeente van tevoren aangekondigd zodat de
voorbereidingstijd korter kan zijn.
Aan de gemeente worden de volgende vragen voorgelegd:
1. Vraag betreffende het spreekuur van het sociale team (waarom geen spreekuur van
het sociaal team in Melick en Montfort). Het blijkt dat er in deze twee plaatsen te
weinig gebruik gemaakt wordt van het spreekuur van het sociale team, daarom
opgeheven.
2. Communicatie vanuit de gemeente betreffende de zorgverzekering voor minima.
Deze vraag zal per e-mail beantwoord worden.
3. Ongevraagd advies mondkapjes: de gemeente gaat hierin voorzien. Hier komt nog
een schriftelijke bevestiging van.
2. Agenda
Goedgekeurd.
3. Mededelingen
De bijeenkomst met de adviesraden Echt-Susteren en Maasgouw is uitgesteld.
4. Concept notulen 14-10-2020
De notulen worden goedgekeurd.
5. Ingekomen post
19-10-2020
Burgerkracht Limburg de Pijler, Uitnodiging POLC 11-11-2020
21-10-2020
Burgerpanel Burgerkracht, Terugkoppeling peiling Reguliere zorg in Coronatijd
02-11-2020
Burgerkracht Limburg de Pijler , Reminder uitnodiging POLC 11-11-2020
09-11-2020
Sonja Thissen, Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

6. Sollicitatie nieuwe leden adviesraad.
De kandidaten worden alle drie gezien als een goede aanvulling en zeer geschikt om lid te
worden van de adviesraad wmo en participatiewet. Dit advies zal doorgegeven worden aan
de gemeente waarna zij per 1 januari 2021 benoemd kunnen worden
7. Advies hulpmiddelen
- Het blijkt moeilijk om in deze coronatijd een goed beeld te krijgen betreffende de
algemene werking en aanvraag van hulpmiddelen.
- De service van de huidige leverancier van de hulpmiddelen is goed, de communicatie kan
beter.
- De communicatie m.b.t. de nazorg wmo bij hulpmiddelen zal bekeken moeten worden.
Vragen als: voldoet het hulpmiddel nog en wordt hier nog gebruik van gemaakt zijn hierbij
belangrijk.
8. Speerpunten, derde brainstormronde

Dit onderwerp wordt in de eerstvolgende fysieke bijeenkomst behandeld
9. Rondvraag
De procedure van de aanvraag Nederlanderschap wordt per 1 januari 2021 veranderd. Hoe
gaan we hier binnen de gemeente Roerdalen mee om?
Na een korte discussie wordt besloten de gemeente de volgende vraag voor te leggen:
- Wat gebeurt er met de mensen die al een aanvraag hebben gedaan, maar die nog
niet afgehandeld is?
- Hoeveel aanvragen zijn nog niet afgehandeld?
Ons advies luidt:
- De gedane aanvragen afhandelen volgens de oude regeling. (actiepunt 46)
10. Sluiting

