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Verslag Bestuursvergadering 
 
Datum: 21 september 2016 

Locatie: Stadhuis Sittard SHS – 0.06 De Versnelling 
Tijd: 9:30u – 11:30u 
 
1. Verslag & Actiepunten vergadering 6 september 2016 

- Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
- Tijdens eerstvolgende plenaire Wmo-vergadering dient vermeld te worden dat er nog 

steeds kwaliteitszetel(s) te vergeven zijn. 
- Bespreken, vaststellen en verzenden van advies Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende  
het concept Beleidsplan 2017-2019, evenals de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2017. Een nieuw aangepast advies  zal z.s.m. met 
begeleidende brief (hardkopie en digitaal) worden verstuurd aan College B&W Sittard-

Geleen en betreffende ambtenaar binnen gemeente S-G. Een mail wordt gestuurd aan alle 
raadsleden, waarin de vermelding dat bij de komende plenaire vergadering het Advies 
wordt besproken. 
- Toelichting voorzitter Wmo-raad op gesprek met Adviesraad Gehandicapten en Chronisch 
Zieken. 
 

2. Verslag/Terugkoppeling vergadering Adviescommissie, d.d. 30 augustus 2016 
- Voorzitter van de Adviescommissie geeft aan door de grote hoeveelheid werk bepaalde 
werkzaamheden te moeten beëindigen, zoals zijn deelname aan Overleg Adviesraden Soc. 
Domein West. Mijnstreek en het Tripol Overleg. E.e.a. m.i.v. 1 januari 2017.  
Er volgt een discussie over hoe het dan verder moet: wie neemt de taken over? Zodra het 

bestuur voltallig is zal een beslissing genomen worden over wie de vertegenwoordiging bij 
beide overleggen overneemt. 
 

3. Inkomende en Uitgaande stukken 
-   Brief van de gemeente Sittard-Geleen m.b.t. advies betreffende gesprek met zorgmijders 
wordt publicabel gemaakt op onze website.  

-  Voorstel: Uitnodigen  van  Servie Broers (HvdZ) om zijn presentatie “Decentralisatie 
(Wmo 2015) in uitvoering” te geven (betreft  gegeven presentatie tijdens Vervolgcursus). 
De 27e september kon niet doorgaan.  Een alternatief kan zijn de plenaire vergadering van 
20 dec. 2016 of 28 maart  2017. 
-  Het gesprek met dhr. Karel Meijer gaat plaatsvinden op 18 oktober a.s., direct na de 

bestuursvergadering. 
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-  Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Participatietafel op 14 oktober 2016  van het  
Huis voor de Zorg.  
  

4. Terugkoppeling uit Externe Overlegfora/ Vergaderingen 
18 juli 2016. Terugkoppeling/bespreking regionaal gezondheidsbeleid 2016 – 2019 

             -  Kan wegens afwezigheid niet in behandeling worden genomen. 
 

5. Bestuurszaken 
a. Vaststellen advies aan College van B&W met betrekking tot het Wmo-deel uit het 

Beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2019 
b. Vaststellen advies Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2017 
 

- Het bestuur van de Wmo-raad heeft het concept Beleidsplan 2017-2019 behandeld 

en vastgesteld. De  ontvangen opmerkingen  c.q. aanvullingen van de raadsleden zijn 
daarin verwerkt.   
Afgesproken wordt dat alle leden van de Wmo-raad het tweetal concept adviezen 
z.s.m. zullen ontvangen: Advies inzake Beleidsplan Wmo  2017-2019 en Advies inzake 
Verordening. Hardkopie wordt toegestuurd aan beide raadsleden zonder internet. 
Verder geeft het bestuur er de voorkeur aan deze adviezen te bespreken tijdens de 

plenaire vergadering van 27 september a.s. Het college heeft echter bepaald dat de 
sluitingstermijn van de adviezen is vastgesteld op 23 september a.s. 
 

  c.  Vertegenwoordiging vanuit het bestuur voor GGD-gerelateerde zaken 
-  Verschoven naar de komende bestuursvergadering op  18 oktober  a.s., i.v.m. 

afwezigheid betreffend bestuurslid. 
 

6. Ambtelijk Overleg 
a .  Vaststellen datum en mogelijke punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
b.  Onderzoek naar zelfredzaamheid waar Sittard-Geleen ook bij betrokken is (Trouw, 30   
juni 2016) 

c. Plan/idee van Rob Meijer (oud PL-Hallo 2020) om een onderzoek te laten uitvoeren naar 
het Sociaal Domein in de gemeente Sittard-Geleen, o.a. naar Zorgmijders (e-mails 21 en 
29 juni 16) 
d. Het niet verzilveren van indicaties door overgangspatiënten (Jaarstukken 2015). (E-mail 
30 juni 16) 
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-    Gehele punt is niet behandeld. Het volgende Ambtelijk overleg staat voor  23 november   
a.s. op de agenda van het bestuur.  
 

7. WVTTK & Rondvraag 
-  Agendapunten van de komende plenaire vergadering, d.d. 27 september 2016 zijn kort 
besproken: toelichting op advies concept-beleidsplan Sociaal Domein; financiën;  
gebiedsgericht werken. De agenda voor de 27e zal z.s.m. gepubliceerd en verzonden 
worden.  
-  Alsnog bespreking contact tussen Jeugdraad en Participatieraad. 

 
8. Sluiting 

  
9. Volgende activiteit Bestuur 

      Plenaire vergadering Wmo-raad S-G: dinsdag, 27 september 2016, SHG – Raadszaal 

 
Maral Manukjan 
Secretaris 

 


