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Datum:  10 mei 2017 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 0.06 De Versnelling  

Tijd:  09:30u – 11:30u 
 

Agendapunten: 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 22 maart 2017 

 
Agendapunt  3  m.b.t. VN-verdrag Plan van aanpak (inbreng gemeente) wordt 

aangepast. 
-  Binnen de gemeente is op dit moment geen ambtenaar aangewezen die over 
“algemeen beleid” gaat ten aanzien van het VN-verdrag. Slechts een klein 

gedeelte van het verdrag wordt vertegenwoordigd door een ambtenaar.  
Het verslag wordt verder na genoemde wijziging vastgesteld. 

 
2. Mededelingen: 
 

i. Gemeente 
             De gemeente Sittard-Geleen is aangesloten bij de Nationale 

Ombudsman.  
 ii.    Wmo-raad 

  Geen inhoudelijke mededelingen.  
 
3. Klachtenrapportage gemeente & Criteria bij afwijzing van 

bezwaar/beroep  
 

(vraag Wmo-raad over casus waarbij gemeente een ander besluit heeft genomen 
dan de bezwarencommissie heeft geadviseerd). Ambtenaar betreffende de 
klachtenafhandeling WMO over 2016  en gedachtewisseling omtrent de vraag 

van de Wmo-raad inzake de Nationale Ombudsman. 
De afdeling Zorg-Wmo  van de gemeente Sittard-Geleen heeft in 2016 een 13-tal 

klachten ontvangen. De klachten werden alle behandeld en tot tevredenheid van 
de cliënten opgelost.  Er is op dit moment nog geen enkele klachtenprocedure 
voorgekomen, die leidde tot aanpassing van het beleid  inzake de 

kwaliteitsbewaking / klachtenafhandeling van deze gemeente. De gemeente is 
over het algemeen  tevreden over de afhandeling van de  klachtenprocedure; de 

gemeente staat te allen tijde open voor de juridische toets.  
- Op het verzoek van de Wmo-raad (overleg d.d. 22-3-17) heeft de betreffende 
ambtenaar  een overzicht gemaakt van het proces GPK , evenals van de wettekst 

met voorwaarden om in aanmerking te komen voor een GPK toegevoegd, die op 
5 mei j.l. digitaal naar het bestuur is verzonden.  

Op de genoemde individuele casus  (Wmo-raad) kan de  gemeente inhoudelijk 
niet ingaan. Men dient vanuit een ander referentiekader naar de genoemde casus 
te kijken. Het signaal wordt door de gemeente meegenomen. Een ambtenaar 

gaat er nog naar kijken, waarna een (en wordt er) terugkoppeling naar ons 
wordt gemaakt. 
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4. Stand van Zaken onderzoek Sittard-Geleen Wmo-cliënten op basis van 
de indeling in doelgroepen 

  
Op dit agendapunt is niet dieper ingegaan. Afspraken zijn gemaakt om dit 

onderwerp te blijven volgen. Bij het komend overleg in september kan daarover 
meer worden verteld.  
 

5. Stand van Zaken m.b.t. plan van aanpak verwarde personen  
Schets huidige situatie: 

 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzet van zorg en ondersteuning van 
verwarde personen. Dit geldt zowel in het kader van preventie als in het kader 

van geïndiceerde ondersteuning en nazorg. De kern van de aanpak van personen 
met verward gedrag ligt in de aanpak van de lokale partners. Zij zijn namelijk de 

mensen die de eerste tekenen van verward gedrag op kunnen vangen. Daarom 
is het van belang deze signalerende functie te versterken.  Bij vroegtijdige 
signalering speelt ook de informele zorg (familie, buren, mantelzorg) een 

belangrijke rol. Voor vroege herkenning van verward gedrag is nauwe 
samenwerking en afstemming noodzakelijk met de partners die regelmatig 

contact hebben met bewoners en mensen die deze informele zorg leveren:  
- Huisarts  

- Welzijnswerk / sociaal domein / lokale samenwerkingsstructuur / sociale 
wijkteams 
- Loket Werk en Inkomen  

- Wijkagent  
- Toezichthouders  

- Wooncorporatie  
Vanuit het oogpunt van preventie(signalering) en nazorg wordt door de 
gemeente een EHBO-cursus voorbereid (MHFA, mental health first aid), bedoeld 

voor professionals en gericht op GGZ problematiek.  Op de vindplekken, zoals bij 
vrijwilligersorganisatie, is het belangrijk medewerkers handvatten te geven, 

zodat zij weten wat hen te doen staat. Het belangrijkste daarbij is de mensen in 
beeld te krijgen en contact met hen te maken.  
Voor het vroegtijdig signaleren is het delen van informatie tussen partners van 

wezenlijk belang.  
 

Financiering:  
De financiële ondersteuning  is aangevraagd  bij de ZonMw-organisatie. Vanuit 
deze organisatie is het onder andere mogelijk deze cursus  te realiseren.  

 
6. Stand van Zaken Huishoudelijke ondersteuning 

 
De vragen m.b.t. de actuele stand van zaken rond de Huishoudelijke 
Ondersteuning in de Wmo worden uitgebreid besproken, zoals:  

Wat gaat de gemeente doen teneinde op redelijke termijn over een onderbouwd 
objectief normenkader te (kunnen) beschikken? 

De tijdsplanning met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van het huidige 
systeem van Huishoudelijke Ondersteuning; de wijze waarop de gemeente 
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invulling gaat geven aan de noodzakelijke herindicatie van de Huishoudelijke 
Ondersteuning op basis van een nieuw in te voeren systematiek.  

Het normenkader in de gemeentes van Midden Limburg is/blijkt niet bruikbaar 
(advies 2 onafhankelijke juristen). Verder is besloten het objectief normenkader 

van de gemeenten Den Bosch en Utrecht  niet over te nemen. Op dit moment 
heeft de gemeente een offerte aangevraagd bij een gespecialiseerd bureau, waar 
men met meer kennis van zaken te werk gaat.    

Actie:  Vanwege het belang van het onderwerp komen wij er nog op terug. 
Daarnaast wordt hier bij de komende Wmo-raadsvergadering een mededeling 

over gemaakt, zonder termijn-aanduiding.  
Dit thema zal ook besproken worden in het op korte termijn te plannen 
Bestuurlijk Overleg met de wethouders van S-G. 

 
Verder verzoek van de gemeente:  

Aangezien de “Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2017-1” wordt 
aangepast, verzoekt de gemeente de Wmo-raad hier advies op/over te geven. 
Deadline: uiterlijk vrijdag 16 juni (6 weken vanaf 10 mei jl.) schriftelijk te 

reageren. 
 

7. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 
 

Geen opmerkingen  
  
8. Rondvraag & Afsluiting 

 
Vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de  

vergadering.  
                    
Maral Manukjan  

Secretaris 


