
 

 

 

 

Aan: Jo Haenen (voorzitter), John Nissen (penningmeester), Frank Beenen (secretaris), Ester 
van der Borgh-Sleddens, Dorien van Meel, Cees Bontekoe, Dre Hövelings, Berry van der 
Donk Michel Janssen en Karen Nas. 

Concept notulen 13 oktober 2021 Adviesraad WMO en participatiewet 

1. Opening 

Jan den Teuling: Kwartaalevaluatie, 9.30 uur – uiterlijk 10.30 uur 

Vooraf: 

Het afgelopen kwartaal is een adviesaanvraag vergeten. Jan  geeft aan dat dit niet meer 
mag gebeuren. Hij moet het naar de gemeenteraad formeel afsluiten. De adviesraad is een 
adviesraad voor het college. Wat niet overgenomen wordt zal Jan den Teuling uitleggen 
aan de adviesraad. Een afschrift gaat naar de raad en is te behandelen in de raad.  

De Adviesraad staat nu standaard op de agenda van de overleggen binnen sociaal domein. 
Wim Top en Jose Lambregts nemen werkzaamheden van Loubna over. Sonja komt in 
januari terug. Loubna maakt beleid armoede af. Tot die tijd vervangt Michel.  

Project 75 plus. Door personeelswisselingen fout gelopen. Ongevraagd advies: verbeter 
het introductieprogramma. Dit wordt opgepakt. Actie 91 

Vragen en antwoorden Jan: 

• Wat is het beleid in Roerdalen m.b.t. mantelzorgwoningen en hoe wordt dit 
uitgedragen? 

Geen uitgeschreven beleid. We worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. We vragen 
om meer aandacht in deze. Er is behoefte aan kleine woningen, appartementen etc.  

• In Posterholt zien we 2 nieuwe zorginitiatieven (Zwarte Berg + Voormalig Gebouw 
Woningstichting). Is dit des ondernemers of is de Gemeente Roerdalen gericht bezig om 
meer zorginstellingen aan te trekken? 

Het college voelt de plicht om mensen een plek te bieden. Gemeente doet niet actief mee 
in het aantrekken van zorginstellingen. Gemeente volgt wel de ontwikkelingen. Dit wordt 
overgelaten aan de markt.  

• Hoe gaat het met de nieuwe entiteit en het bedrijfsplan Doorontwikkeling PW ? Zijn 
er al onderdelen / documenten die met de Adviesraad gedeeld kunnen worden? 

Er zijn nog geen documenten. Op papier zijn veel documenten klaar. Roerdalen wil over de 
inhoud blijven nadenken. Het lijkt erop dat het Westrom wordt. Duidelijkheid komt in 



 

 

 

november. Over de inhoud wordt advies gevraagd. Wat de naam wordt is nog 
onduidelijkheid. Statushouders en nuggers niet vergeten. 1 Januari blijft het uitgangspunt. 
Als het naar de raad moet wordt het 1 maart. De aandacht die mensen moeten krijgen is 
leidend.  

• In  hoeverre denkt de gemeente bij het maken van beleid vanuit de bewoners van de 
gemeente? Gaat de gemeente niet te vaak haar eigen ambtelijke weg? Is de gemeente 
daardoor teveel bezig met brandjes blussen?  

De gemeente doet zijn best om vanuit de inwoners te denken, bijvoorbeeld via sociaal 
team; via VVE, etc. Ook project Zwarte Berg geldt: neem de omgeving mee… Inburgering … 
betrek de mensen goed. 

• Wat is de STAVAZA m.b.t. de portefeuilleverdeling van de wethouders? 

Jan doet het hele sociaal domein; dus ook WMO en Jeugd. Jan gaat met pensioen. Jan pleit 
voor een veel bredere kijk op zaken. Daarom is, naar zijn mening, verdere uitleg over 
portefeuilleverdeling minder relevant. Daarnaast pleit hij voor een zakelijke benadering. Hij 
adviseert de natuurlijke ontmoetingsplaatsen op te zoeken om dichter bij de burger te 
komen. 

• Is er een actuele termijnkalender; en zo ja, kunnen we die z.s.m. ter inzage krijgen? 

Michel geeft verder inzicht. Hij zoekt naar een handig overzicht. Actie 92 

• Hoe kan de communicatie tussen gemeente en adviesraad verbeterd worden? Hoe 
kunnen we komen tot het voldoen aan de afspraken uit de verordening op het gebied van, 
de termijnen waarop wij moeten reageren? In hoeverre worden we als raad serieus 
genomen?  

Zie “ vooraf “.  

• Kunnen we een inkijkje krijgen in de gegevens zoals gepresenteerd in de 
arrangementenmonitor. De gemeente geeft aan (in het advies omvorming sociaal domein) 
hier het afgelopen jaar in te hebben geïnvesteerd. We zijn benieuwd naar hun ervaringen 
en uiteraard ook de gegevens die hier worden gepresenteerd/geanalyseerd, ed. 

Toegangscodes zijn verstrekt. Oefen eerst zelf en dan kijken we of er behoefte is voor 
nadere uitleg. Actie 93 

• Nagekomen vragen 

We vragen om arrangementmonitor te actualiseren ( naar agenda november ). 

Loubna heeft de opbrengstverwachting in haar uitvoeringsplan verwerkt. Dit plan mag nog 
scherper / smarter  geformuleerd worden. 



 

 

 

 

 

2. Vervolg Agenda 

Mededelingen: 

• Terugblik op gesprek met Michel: Er komt nog een antwoord in drie delen op de 
vragen in het ongevraagd advies omvormingsplan. 

• Verzoek: Gesprek zoals met Michel van afgelopen vrijdag graag eerder 
communiceren met Adviesraad.  

• Eugenie Cuypers komt definitief niet meer terug als wethouder. 

Actiepunt: Bedank - kaartje naar Eugenie ? Wie ? Toekomst ? 

Besluit: Jo, Ester en Dorien vormen sollicitatiecommissie. . De adviesraad laat via mail 
uiterlijk 20 oktober weten welke vragen er verder leven. De commissie start de procedure.  

3. Concept notulen en actie/besluitenlijst 8 september 2021 

Khalid Zaza en zijn begeleider zijn formeel afgemeld als lid van de Adviesraad.  

De juiste spelling  is Ester van de Borgh. 

Verder vastgesteld 

Actie- besluitenlijst: 

11: afgehandeld … Nieuwe actie indien mogelijk 

30: adviezen bijgewerkt; reacties moeten nog besproken worden 

37: blijft staan / actualiseren met project 75 plus. In december ( naar agenda ) update door 
Dorien.  

53: afgehandeld, advies uitgebracht 

54: blijft staan 

59: 12-5-2012 wijzigen  

61: blijft staan 

62: afgehandeld /  



 

 

 

63: we willen meerder keren per jaar in de aandacht komen, De eerste tekst naar Roerdalen 
bericht. Cees neemt contact op. Cees actualiseert de tekst. Jo stuurt de laatste versie.  

75: afgehandeld 

76: afgehandeld 

77: afgehandeld 

83: afgehandeld 

84: afgehandeld 

85: we wachten op het antwoord B&W 

86: afgehandeld 

87: in december hernieuwde uitnodiging /  

88: afgehandeld 

89: Jo heeft afspraak met juriste gemaakt t.a.v. artikel 5.4 uit de verordening. Standpunt 
Adviesraad: Dit punt moet weg. 

90: schema van aftreden in de vorm van ongevraagd advies doorgeven aan college. 
Verwachting dat iedereen voor tweede termijn gaat.  

 

4. Ingekomen/verzonden post 

 Inkomend Uitgaand 

   

17-08-2021 Bijlagen collegebesluit 3 juni 
inzake beantwoording vragen 
Adviesraad WMO en 
Participatiewet doorontwikkeling 
Participatiewet  

 

26-08-2021 Gemeentelijke reactie op het 
gevraagde advies verordening 
Adviesraad Sociaal Domein 2021 
gemeente Roerdalen. 

 

31-08-2021  uitnodiging vergadering 8 
september en lunch na afloop 

08-09-2021 Wim Top: Uitvoeringsplan 2021.  

08-09-2021 Brigitte Joosten: presentatie 
sociaal domein. 

 



 

 

 

09-09-2021 Datumprikker ontmoeting 
mantelzorgers 

 

10-09-2021 Wijzigingsverordening Wmo en 
jeugdhulp en Nadere regels 
jeugdhulp 

 

15-09-2021 Mail Loubna aangaande:  
Integraal Uitvoeringsplan 
Schuldhulpverlening, Armoede, 
Laaggeletterdheid en Positieve 
gezondheid 

 

17-09-2021 Via Cees B 
Diverse Raadstukken Omvorming 
Sociaal Domein 15072021 

 

28-09-2021 Loubna: 
Integraaluitvoeringsplan Armoede, 
SHV, Laaggeletterdheid, Positieve 
Gezondheid 

 

29-09-2021 Jo: 
foto's n.a.v. werkzaamheden 
glasvezel Melick 

 

29-09-2021 20210927 - ongevraagd advies 
Omvorming Sociaal Domein v1 

20210927 - ongevraagd advies 
Omvorming Sociaal Domein v1 

9-09-2021 Vragen aan Jan den ?Teuling voor 
13 oktober 

Vragen aan Jan den ?Teuling voor 
13 oktober 

05-10-2022 N.N.: 
Mail waarin interesse in de 
vacature voor de adviesgroep 
wordt uitgesproken. 

 

5-10-2021 Ongevraagd Advies Omvorming 
Sociaal Domein definitief 
Integraaluitvoeringsplan Armoede, 
SHV, Laaggeletterdheid, Positieve 
Gezondheid 

 

6-10-2021 Cees Bontekoe: 
Taakstelling Opvang 1e helft 2022 

 

7-10-2021 Gemeentelijke reactie op het 
gevraagde advies verordening 
Adviesraad Sociaal Domein 2021 
gemeente Roerdalen. 

 

11-10-2021 Inloggegevens 
arrangementenmonitor voor de 
adviesraad 

 

11-10-2021 Afspraken n.a.v. gesprek met 
Michel Janssen. 

 

N.a.v. Ingekomen/verzonden post : 



 

 

 

Jo heeft foto’s gemaakt  van onveilige situaties en aangedragen bij projectleider Glasvezel.  

5. Bevindingen werkgroepen. 
Communicatie ( Cees )  
Reacties op adviezen worden geplaatst op de site.  
Wie wil website/facebook beheren en actualiseren. Posten uitzetten. 
Actiepunt : Facebook gebruiken in eenrichtingverkeer. Dorien zoekt het uit. 
Eenzaamheid ( John )  
Actie: Inventarisatie reacties op: “ Uitvoeringsplan schuldhulpverlening , armoede 
laaggeletterdheid en positieve gezondheid 2022. “ 
Actie: Berry neemt initiatief. Input naar Berry  voor 16 oktober.  

6. Rondvraag 

Cees:  

Tijdsbesteding en vergoeding bespreken in november.  

Jo: 

Vergadermoment naar maandag 20.00 uur vanaf december 2021. 

7. Sluiting. 

Met vriendelijke groet, 

Jo Haenen, voorzitter, 
Frank Beenen, secretaris. 


