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Roerdalen, januari 2021 

Inleiding 
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2020 van de Adviesraad Wmo en 
Participatiewet. 
De Adviesraad Wmo en Participatiewet adviseert het college van burgemeester en wethouders 
gevraagd en ongevraagd over zaken op het terrein van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. 
De Adviesraad Wmo en Participatiewet doet dit namens alle inwoners van de gemeente 
Roerdalen. Zo goed als mogelijk probeert de Adviesraad Wmo en Participatiewet een brede 
vertegenwoordiging en afspiegeling te vormen van de inwoners binnen de gemeente 
Roerdalen.  
 

Samenstelling 
De Adviesraad Wmo en Participatiewet is samengesteld uit een groep mensen die met respect 
voor elkaar, betrokkenheid bij de onderwerpen en kennis vanuit de praktijk samenwerken om 
te komen tot het beste resultaat en advies voor de inwoners van Roerdalen. De leden van de 
Adviesraad Wmo en Participatiewet zijn personen die affiniteit hebben met en/of ervaring 
hebben binnen het sociaal domein. 
 
In 2020 bestond de Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen uit de volgende personen: 
 
Jo Haenen, voorzitter 
Riny Mulders, penningmeester 
Dorien van Meel, secretaris 
Diane Baars, webbeheerder 
Ester van der Borgh-Sleddens, lid 
Manon Hardonk, lid 
John Nissen, lid 
Khaled Zaza, lid 
 

Werkwijze 
De vergaderingen zijn normaliter openbaar. In 2020 hebben wij gedwongen door de corona 
pandemie meerdere vergaderingen via Teams moeten houden. In die gevallen was de 
vergadering helaas niet openbaar.  
In de vergaderingen is er altijd tijd om elkaar op de hoogte te houden van belangrijke 
ontwikkelingen of ervaringen vanuit de achterban. Door te werken met werkgroepen kunnen 
onderwerpen en adviezen nader worden uitgewerkt. De werkgroep bestaat dan uit de leden 
van de Adviesraad Wmo en Participatiewet die hier het meest bij betrokken zijn. Uiteraard 
wordt het door een werkgroep uitgewerkte voorstel ingebracht ter beoordeling aan alle leden 
van de Adviesraad Wmo en Participatiewet, zodat er ook vanuit meerdere invalshoeken 
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gekeken kan worden naar de inhoud. 
 
Ieder kwartaal is er overleg tussen de Adviesraad Wmo en Participatiewet en een van de 
wethouders van de gemeente Roerdalen die het sociale domein in hun portefeuille hebben. 
De beleidsmedewerker is maandelijks aanwezig tijdens de vergadering om vragen  te
beantwoorden  lopende onderwerpen en actuele zaken te verduidelijken. Indien gewenst over
worden sprekers uitgenodigd om in de vergadering toelichting of uitleg te geven over nieuwe 
ontwikkelingen, relevante achtergrondinformatie of eigen werkzaamheden. Van alle 
vergaderingen worden notulen gemaakt. De vastgestelde notulen publiceren wij op onze 
website, https://www.adviesraadwmoenpwroerdalen.nl. We informeren ons daarnaast door 
actief te luisteren binnen de samenleving van de gemeente Roerdalen en middels 
lidmaatschappen bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Platform Mantelzorg Limburg 
en bij de klankbordgroep Wmo-raden Midden-Limburg Oost. 

Activiteiten 
De Adviesraad Wmo en Participatiewet is in 2020 gestart en is doende om haar speerpunten 
te benoemen.  
In 2020 lag onze focus vooral op: 
 

 Vergroten van de naamsbekendheid 
 
Resultaat: Het vergroten van onze naamsbekendheid is ernstig gehinderd door de 
corona pandemie. We gaan in 2021 opnieuw hiermee aan de slag o.a. door het 
vernieuwen van de website en het verspreiden van b.v. folders in de kernen en bij 
nader te bepalen organisaties. 
 

 Naast formeel adviseren ook informeel adviseren en in een vroeg stadium betrokken  
worden bij de totstandkoming van beleid. 
 
Resultaat: Het adviseren en vroegtijdig betrokken worden bij het beleid is t.o.v. andere 
jaren  verbeterd en het blijft onze aandacht houden. 
 

 Afspraken monitoren en evalueren 
 
Resultaat: Het monitoren van afspraken loopt goed door gebruik te maken van een 
actielijst en wordt gecontinueerd. 

 
Het vergaderschema (2e woensdag van de maand) zag er als volgt uit: 12 februari, 18 maart, 8 
april, 13 mei, 17 juni, 15 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 2020. 
Er waren werkgroep bijeenkomsten op: 30 maart, 9 april, 15 april, 20 april, 21 april, 1 oktober 
en 9 oktober. 
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Adviezen 
Alle adviezen, gevraagd en ongevraagd, publiceren wij op onze website, 
https://www.adviesraadwmoenpwroerdalen.nl 
We praten en denken mee met medewerkers werkzaam bij de gemeente Roerdalen of 
werkzaam bij maatschappelijke organisaties. 
In onze adviezen proberen we te redeneren vanuit de inwoners. 
We realiseren ons dat de regelgeving binnen het sociale domein moeilijk te begrijpen kan zijn 
voor inwoners die daar mee te maken krijgen. De Adviesraad Wmo en Participatiewet wil er 
graag aan bijdragen om de wereld van het sociale domein gemakkelijker en begrijpelijker te 
maken. Dit willen we bereiken door de gemeente Roerdalen te attenderen op  diezaken  

 kunnen worden. Denk hierbij zowel aan de gebruikte processen als de vereenvoudigd
gebruikte taal. 
Het college van burgemeester en wethouders is niet verplicht om onze adviezen over te 
nemen. Kiest het college er voor om een advies niet over te nemen, dan moet er wel een 
onderbouwing aan ten grondslag liggen welke vervolgens met de Adviesraad Wmo en 
Participatiewet wordt gedeeld. 
 
De volgende adviezen zijn uitgebracht: 
 
2 april 2020:   Subsidiekader vrijwilligersorganisaties Roerdalen V4 en 

Ontwerp Algemene Subsidieverordening Roerdalen 2020 V2 
4 mei 2020:  Gezondheidsnota Gemeente Roerdalen 2020 – 2024 
5 oktober 2020: Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 versie 20200915  
6 oktober 2020:  Verordening schuldhulpverlening Gem. Roerdalen 2021 
15 oktober 2020:  Ongevraagd advies gestegen kosten in coronatijd voor minima 
 
Daarnaast hebben wij de volgende formele correspondentie verstuurd: 
15 november 2020: Conceptbegroting 
17 november 2020:  Benoemen nieuwe leden adviesraad 
  



  

 

Pagina 6 van 6 

 

 

Financieel overzicht 
De Adviesraad Wmo en Participatiewet krijgt een jaarlijks te besteden budget van de 
gemeente Roerdalen.  
 
Beschikbaar budget 

Voor het jaar 2020 had de Adviesraad Wmo en Participatiewet bij de gemeente een begroting 

ingediend van     € 12.750, --.  

Dit budget was hoger dan in voorgaande jaren en wel om de volgende redenen: 

 Er zijn 4 nieuwe leden toegetreden waarvoor scholingsbudget nodig was. 

 De Adviesraad heeft zich aangesloten bij de Koepel van Adviesraden. 

 De website moest vernieuwd worden omdat naast de Wmo vanaf 2020 ook de 

Participatiewet tot het aandachtsgebied van de Adviesraad telt. 

 

Uitgaven 

De Adviesraad dient 2 x per jaar (juni en december) een declaratie in bij de gemeente. Deze 

declaraties bestaan uit presentiegelden, reiskosten, evt. onkosten en kosten zoals 

websitebeheer etc. Tot op heden worden deze laatste kosten voorgeschoten door de 

penningmeester.  

Declaratie periode januari -juni 2020  € 3.726,21 

Declaratie periode juli-december 2020 € 3.829,60 

Totaal      € 7.555,81 

 
Het verschil tussen budget en daadwerkelijke uitgaven komt met name door het uitstellen van 
de scholing en de vernieuwing van de website. De reden dat deze activiteiten uitgesteld zijn 
komt door de beperkingen van fysieke bijeenkomsten t.g.v. corona.  
 
 
Hartelijk dank voor het lezen van ons jaarverslag. 
 
 
Namens de Adviesraad Wmo en Participatiewet, 
 
 
 
 

Riny Mulders  Dorien van Meel  Jo Haenen 
Penningmeester secretaris    voorzitter 
 


