Notulen vergadering 10-02-2021
Status:
Concept:
Vastgesteld:

10-02-2021
10-03-2021

Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Ester van der Borgh-Sleddens, John Nissen (penningmeester), Khaled Zaza,
Dorien van Meel (secretaris), Cees Bontekoe, Frank Beenen en Sonja Thissen (.
Afwezig (met bericht):
Marloes Sweelssen, Manon Hardonk, Diane Baas en Ruud van Scheijndel.
1. Opening.
De voorzitter opent de video vergadering.
2. Agenda
De agenda wordt goed gekeurd.
3. Mededelingen
Er is onduidelijkheid over de toeslagenaffaire. Dit wordt later deze vergadering voorgelegd aan de
wethouders.
4. Notulen en actiepuntenlijst
De notulen worden, met de aanpassingen van de beleidsmedewerker, goed gekeurd. De
actiepuntenlijst wordt aangevuld.
5. Workshops de Koepel
De Koepel biedt interessante workshops aan m.b.t. armoede, jeugd en eenzaamheid. Deze
workshops worden op maat gemaakt en kunnen gekoppeld worden aan het gemeentelijke
beleid. Zou passen bij de werkgroepen van de adviesraad. Kosten 320 euro. (Actiepunt 59).
6. Communicatie
Er wordt een Excel sheet bijgehouden door Cees Bontekoe. Dit item wordt iedere maand op de
agenda geplaatst (actiepunt 60).
De communicatie wordt besproken aan de hand van het toegezonden formulier van de voorzitter.
Website: Bewoners moeten actief uitgenodigd worden vragen te stellen. Het doel moet aangevuld
worden met de postbusfunctie en facebookdoorverwijzing.
Facebook: Lage prioriteit. We zijn al goed vindbaar op internet.
E-mail: Er wordt nog weinig gebruik van gemaakt van ons e-mailadres door de inwoners van
Roerdalen.
Folder: zal er komen, maar eerst de website en Roerdalen bericht. Zal waar mogelijk komen te
liggen bij gemeente, buurthuizen, sociale teams en huisartsen. Werkgroep bestaat uit Jo, Diane en
Dorien. Sonja gaat navragen of de folder eenmalig verspreid kan worden tezamen met het
Roerdalenbericht (actiepunt 61).
Gemeentelijke bronnen, Roerdalen berichten Kabelkrant: Hoge prioriteit. Voorstel is 3x per jaar te
publiceren in het Roerdalenbericht. Sonja gaat overleggen met de communicatieafdeling of dit

mogelijk is en in welke maanden (actiepunt 63). De voorzitter zal een voorstel rondsturen naar de
leden van deze werkgroep (actiepunt 62).
Bijeenkomsten in Roerdalen: Inwoners ontmoeten bij bijvoorbeeld huiskamerprojecten,
besprekingen op scholen en dorpsbijeenkomsten e.d. De volgende vergadering worden de
ideeën die er zijn besproken (actiepunt 64).
Vergaderingen adviesraad: De werkvelden worden onderverdeeld in werkgroepen. Deze
werkvelden komen maandelijks op de agenda en leden van de werkgroepen geven dan een
update.
Sonja vraag welke informatie de adviesraad nodig heeft m.b.t. evaluatie van kwaliteit van
dienstverlening. Het blijkt dat de MER zelfstandig weinig aanlevert en dat daar veel verbeteringen
doorgevoerd zouden moeten worden. De voorzitter geeft aan dat hij best wil aanschuiven bij
overleg over de MER-rapportage. (Actiepunt 65).
7. wethouders Cuijpers en den Teuling
De wethouders stellen zich voor en leggen uit wat hun taken zijn. Tevens wordt er gesproken over
wat de verbeterpunten zijn.
Met betrekking tot de toeslagenaffaire: het blijkt dat de gemeente de informatie en de namen van
de slachtoffers automatisch krijgt. Zij worden door de gemeente benaderd.
Er zijn wijzingen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening per 1 jan jl. De Gemeente gaat hier
vanaf dan een pro-actievere rol in spelen. De adviesraad vraagt zich af wat energiebedrijven,
wooncoöperaties etc. al hebben gedaan alvorens de Gemeente actie gaat ondernemen. De
wethouder zegt dat hier werkprocessen voor zijn. Onze beleidsmedewerker zal de werkprocessen
delen met de adviesraad.
Re-integratie wordt verbeterd door intensievere samenwerking tussen Wmo en inkomensconsulent.
Tevens krijgt de gemeente een melding van personen met een betaalachterstand bij b.v. huur of
zorgpremie. Er volgt dan een gesprek met de betreffende persoon. Dit gesprek zal op basis van
gelijkheidwaardigheid zijn en niet verwijtend maar juist empathisch.
Het omvormingsplan Sociaal Domein is noodzakelijk, mede door financiële problemen. Door de
invoering van het abonnementstarief zijn er veel meer meldingen. Dit kost enorm veel geld.
Er wordt op dit moment, samen met de maatschappelijke ondersteuners en het sociale team,
vooral gekeken naar hoe het omvormingsplan eruit komt te zien.
Op de jeugdzorg moet ook bespaard worden. Dit wordt o.a. gedaan door het vormen van een
grotere jeugdregio waardoor zorginkoop goedkoper kan worden. De besparing zal vooral gedaan
worden in de organisatiekosten.

8. Rondvraag
Loubna zal de volgende vergadering om 9.30 uur aansluiten om de doorontwikkeling van de
participatiewet met de adviesraad te bespreken (actiepunt 66).
9. Sluiting

