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Nieuwe toezichthouder kwaliteit Wmo en actualisatie calamiteitenproces 
 
Vanuit het toezicht op de kwaliteit van de Wmo laten we u weten dat Lisette Hendrickx onlangs is gestart als nieuwe 
toezichthouder kwaliteit Wmo. Lisette Hendrickx en Marlou Groenen voeren momenteel samen het toezicht uit op 
de kwaliteit van de Wmo.  
 
Daarnaast zijn Lisette en Marlou vanuit toezicht kwaliteit de afgelopen periode bezig geweest met het vernieuwen 
van het calamiteitenproces. Ze bemerkten een aantal onduidelijkheden in het huidige meldproces, tijd voor 
aanscherping dus. Er zijn een aantal vragen uit het meldingsformulier weggelaten zodat melden eenvoudiger wordt.    
Ze willen u middels deze weg dan ook op de hoogte stellen van een paar kleine wijzigingen in het 
calamiteitenproces.  
 
Het vernieuwde meldingsformulier,  de ‘meldingsprocedure calamiteiten en geweldsincidenten voor aanbieders 
Wmo’ en ‘richtlijn zelfonderzoek calamiteit Wmo’ zijn terug te vinden bij het meldpunt calamiteiten Wmo op de 
website van de MGR; op de homepage of onder ‘Contact’. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen:  
Marlou Groenen en Lisette Hendrickx 
Toezichthouders kwaliteit Wmo 
Toezichthouderwmo@venlo.nl  
Marlou: 06-38330125 
Lisette:  06-38686575 
 
 
Algemeen en dagelijks bestuur MGR 
 
Nu de collegevorming in alle gemeenten behorende bij de MGR afgerond is, kan er ook een nieuw algemeen en 
dagelijks bestuur van de MGR gevormd worden. Dit proces is onlangs afgerond. Hieronder treft u de namen van onze 
(nieuwe) bestuurders: 
 

Gemeente Beesel Linda Nijssen (lid DB) 

Gemeente Bergen Claudia Ponjee 

Gemeente Echt-Susteren Geert Frische 

Gemeente Gennep Frank Pubben 

Gemeente Horst aan de Maas Roy Bouten 

Gemeente Leudal Huub van Helden 

Gemeente Maasgouw Math Willems 

Gemeente Nederweert Carla Dieteren 

Gemeente Peel en Maas Anget Mestrom 

Gemeente Roerdalen Loes Vestjens (lid DB) 

Gemeente Roermond Marianne Smitsmans 

Gemeente Venlo Frans Schatorjé (lid DB) 

Gemeente Venray Martin Leenders (voorzitter DB) 

Gemeente Weert Michèle Ferrière (lid DB) 

Secretaris John van Putten 

Directeur MGR Janny Kuijpers 

 
 
 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/index.php?pageid=467
mailto:Toezichthouderwmo@venlo.nl


Webinar pilot plekken en trajecten Jeugd 
 
Donderdag 14 juli is een webinar gehouden over de pilot plekken en trajecten die loopt bij een enkele 
Jeugdsegmenten in de gemeentes Venlo en Bergen. De presentatie hiervan en de bijbehorende Q&A vindt u op onze 
website onder uitvoering -> Jeugd. 
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  
• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-do. van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur). 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, dat kan via de homepage van onze website, beneden in het scherm.  
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Keizersveld 91B 
5803 AP  Venray 
info@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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