
 

1 
 

Verslag Bestuursvergadering 
 

Datum:     11 juli 2017 
Locatie:  Stadhuis Sittard  SHS 5. Het Ambacht   

Tijd:  9:30u – 11:30u  
 
1. Verslag vergadering 30 mei 2017 

 
-  Er zijn geen nadere mededelingen of opmerkingen n.a.v. het verslag. 

 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
 

-  E-mail: m.b.t. info Omnibuzz  
- E-mail: Uitnodiging themabijeenkomst 'ASD en mobiliseren Burgerkracht' 15-9-

2017. 
Daar het thema van deze bijeenkomst zeer actueel en essentieel is voor de Wmo-
raad, dienen wij er zeker aan deel te nemen. Vraag: wie van de bestuursleden en 

eventueel ook van de leden van de adviescommissie wil aan deze 
themabijeenkomst deelnemen?  

Actie: E-mail sturen naar adviseur Huis voor de Zorg met de vraag of de 
themabijeenkomst m.b.t. "De adviesraad Sociaal Domein en het mobiliseren van 

de Burgerkracht" d.d. 15 september a.s. invulling is van themasessies 
"Bestuursleden van de Koepel gaan de regio in". Deze sessies wil de Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein organiseren teneinde uitleg en toelichting te 

geven tijdens regionale overleggen van adviesraden (e-mail dd. 5 juli 2017). 
-  Aandacht voor iedereen – nieuwsbrief:  

Gemeenteraadsverkiezingen: Zorgbelang Overijssel doet politieke partijen 
suggesties. Samen met haar achterban van belangenorganisaties heeft het 
adviezen voor politieke partijen geformuleerd.  

Wellicht kunnen ook wij een soortgelijk advies formuleren voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.  

-  E-mail: Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Bestuursleden van de Koepel gaan 
de regio in: De bestuursleden van de Koepel willen in de tweede helft van 2017 
tijdens regionale overleggen van adviesraden uitleg en toelichting geven over een 

aantal zaken waarmee de Koepel zich bezighoudt, zoals over het onlangs 
opgezette forum voor leden via de website van de Koepel. Daarom stellen deze 

bestuursleden het op prijs, indien gewenst, van Wmo-raden een opgave te 
ontvangen van data en locaties.  
-  E-mail: Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Contributieverhoging per 2018. 

-  E-mail: Het einddocument fase 1 van NS m.b.t. de “Toekomstbestendige 
Informele Zorgondersteuning in Sittard-Geleen”; verzoek dit document op agenda 

van e.v. bestuursvergadering te plaatsen.  
- Op 20 juni 2016 en op 29 september 2016 is er een brief aan de Voorzitter van 
het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen 

gestuurd m.b.t. Advies betreffende gesprek met zorgmijders”.  
Actie: Is hier inmiddels een antwoord op ontvangen? De secretaris zoekt het uit. 

- Het jaarbericht 2016 van MEE. 
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3. Bestuurszaken 

 
a. Planning gesprek m.b.t. Begroting 2017 (de externe adviescommissie WIT en 

de projectgroep VN-verdrag)  
-  Voorlopig laten rusten. Komen we nog op terug. 
b. Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg  

-  VN-verdrag: S-G zal geen eigen beleid vaststellen, de WMO-raad vindt, dat de 
implementatie wel degelijk duidelijk moet worden geformuleerd. Die zou 

geïntegreerd moeten worden in alle taken.  
Actie betreffende VN-verdrag. Omdat wij tot nu toe geen verder bericht van de 
gemeente ontvingen naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg met de 

wethouders van 20 juni jl. (waar het voorstel is gedaan een themabijeenkomst 
‘Inclusieve Samenleving’ te organiseren, samen met de Jongerencliëntenraad en 

de Participatieraad), is het raadzaam een e-mail te sturen naar de gemeente met 
de vraag of er mogelijk toch vorderingen zijn. 
Tevens dienen we over de contactgegevens van zowel de Jongerencliëntenraad als 

de Participatieraad te beschikken, zodat wij ook zelf contact met hen kunnen 
opnemen, zodra noodzakelijk.  

c. Terugkoppeling deelname Themabijeenkomst van de Koepel Adviesraden 
Sociaal Domein over ervaringsdeskundigheid in Adviesraden;  

1 juni 2017 (e-mail dd. 28.03.17) 
- Het verslag van deze bijeenkomst zal doorgestuurd worden naar bestuursleden 
van de van de Wmo-raad.  

d. E-mail mbt Omnibuzz 
Mevr. OD hoeft ons niet langer informatie door te sturen. De nodige 

terugkoppeling zal verder plaats gaan vinden via ons bestuurslid, dat tevens 
deelnemer is aan het cliëntenpanel van Omnibuzz. 
e. Terugkoppeling dd. 20.juni jl. en onderwerpen Plenaire vergadering Wmo-raad 

d.d. 03 oktober 2017 
-  Afscheid van LS 

Tijdens de Plenaire vergadering Wmo-raad van 3 oktober 2017 zal afscheid 
genomen worden van LS en opnieuw worden stil gestaan bij het 10-jarig bestaan 
van de Wmo-raad (met gebak natuurlijk!) 

f. Korte terugkoppeling vergadering Adviescommissie  
Stand van zaken en Thema’s 

-  Informele zorg & Cliëntondersteuning 
-  Klachten/Meldingen/Kwaliteit 
-  Afschaffen van Inkomensafhankelijk eigen bijdrage 

g. Planning en onderwerpen voor de Hei-dag 2017  
Planning moet nog plaatsvinden. De eventuele thema’s voor de Hei-dag kunnen 

zijn: 
- De brede Adviesraad Sittard-Geleen en de weg er naartoe 
- Terugblik op 2017 

- Vooruitblik/speerpunten 2018  
h. Presentatie over de Wmo-raad Sittard-Geleen in de Raadscommissie DIWZ 

- De gespreksnotitie van het gesprek adviescommissieleden met Wim Clerx (vz 
Raadscommissie DIWZ) zal aan bestuursleden van de Wmo-raad toegestuurd 
worden.  
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4. Ambtelijk Overleg dd. 27 september as. 

 
 -Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg: 

Wordt verschoven naar de e.v. bestuursvergadering van 12 september a.s. 
 
5. WVTTK & Rondvraag 

 
-Aandacht voor het artikel, dd. 6 juli 2017 Limburgs Dagblad: “Fors meer doden 

door dementie” 
-Berekening Eigen bijdrage Wmo  
-Suggestie wordt gedaan het jaarverslag 2017 (komend jaar) ter kennismaken te 

sturen naar de Commissie DIWZ 
-Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.  

 
6.    Sluiting 
 

-De vicevoorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng.  
7.    Volgende activiteit Bestuur 

 
-Bestuursvergadering dd. 12 september 2017 

-Ambtelijk Overlag dd. 27 september 2017 SHS 0.06 De Versnelling. 
 
Maral Manukjan (secretaris) 


