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Datum:  22 maart 2017 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 0.06 De Versnelling  

Tijd:  09:30 – 11:30u 
 

Agendapunten: 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg 14 december 2016  

- E-mail m.b.t. de vragen ter verduidelijking naar aanleiding van de “Kwartaalbrief 
actuele ontwikkelingen Wmo 2015” Van VWS, d.d.  15 nov 16. Ontvangen en 

inmiddels naar de leden verstuurd. 
- In het agendapunt 7, VN-verdrag Plan van aanpak, de vermelde naam van de 
ambtenaar verwijderen. 

-  Het verslag wordt verder na genoemde wijziging vastgesteld. 
 

2. Mededelingen: 
i. Gemeente 
-  Agendapunt 3 wordt kort besproken; conclusie: indien de Wmo-raad meer wil 

weten of meer inbreng wil hebben, dient dit vooraf bestuurlijk behandeld te 
worden. 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. 

Voorgesteld wordt dit agendapunt te verplaatsen naar het bestuurlijk overleg en 
pas weer op de agenda van het ambtelijk overleg te zetten als hier bestuurlijk 
een besluit over is genomen. 

ii.   Wmo-raad 
- Aan het jaarverslag 2016 wordt het document “Overleg Adviesraden Sociaal    

Domein WM” toegevoegd en op onze website gepubliceerd.  
 
3.  VN-verdrag Plan van aanpak (inbreng gemeente) 

-  Gedachtewisseling omtrent het plan van aanpak VN-verdrag, m.n. de 
beïnvloeding van de politiek daarop. 

Er is op dit moment nog geen apart beleid inz. het VN-verdrag. Zolang men niet 
weet of er concrete beleidsplannen zijn die de basis kunnen vormen voor het plan 
van aanpak, kan men daarop weinig inhoudelijk inbrengen. Raadzaam is het plan 

van aanpak VN-verdrag eerst op de agenda van het Bestuurlijk Overleg te zetten 
en niet op het Ambtelijk Overleg, daar op dit moment geen ambtenaar integraal 

verantwoordelijk is. 
- Voorstel van de Wmo-raad:  
Opstellen van brief naar de verantwoordelijke Wethouder inzake een bespreking 

rondom thema Beleidsontwikkelingen rond VN-verdrag.  
Gebruik maken van de deskundigheid van bestuursleden bij het opstellen van een 

plan van aanpak. 
-  De contactgegevens worden door de gemeenteambtenaar toegezonden. 
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4. Bespreking advies Wmo-raad Sittard-Geleen m.b.t. het voorstel voor 
de toekomstige Huishoudelijke Ondersteuning  

 
 

 
De vragen m.b.t. de Huishoudelijke ondersteuning in de Wmo ten behoeve van 
het Ambtelijk Overleg op 22 maart 17 wordt uitgebreid besproken, zoals:  

de tijdsplanning met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van het huidige 
systeem van Huishoudelijke Ondersteuning; 

de wijze waarop de gemeente invulling gaat geven aan de noodzakelijke 
herindicatie van de Huishoudelijke Ondersteuning op basis van een nieuw in te 
voeren systematiek. 

De hele ontwikkeling is enigszins bevroren vanwege het juridisch kader. De 
gemeente kan op dit moment niet aangeven hoeveel tijd met een en ander 

gemoeid zal zijn (gedacht wordt aan een afronding in de tweede helft 2017). Het 
objectieve normenkader dat de gemeente op het oog had voor de toekenning van 
huishoudelijke ondersteuning, heeft de juridische toets niet kunnen doorstaan. Dit 

betekent dat zij zich moet beraden op de situatie. De gemeente Sittard-Geleen, 
als regiogemeente, gaat zich inspannen om te komen tot een adequaat 

onderzoek, geschikt voor de gemeente.  Om te komen tot gewenste diepgang en 
omvang van een dergelijk onderzoek, is het voor de gemeente S-G praktisch 

onuitvoerbaar een dergelijk onderzoek op te zetten. Daarom is zij op zoek, samen 
met de gemeente Beek en Stein, naar andere gemeenten om te zien hoe men dit 
daar heeft opgelost. Te denken valt hierbij aan de wijze waarop het indicatie-

protocol aldaar wordt gehanteerd, c.q. welk objectief normenkader er wordt 
gehanteerd.  

 
Voorstel Wmo-raad: De toetsing (herindicatie) dient niet achter het bureau plaats 
te vinden.  De inventarisatie naar behoefte moet starten in de gemeente; zij dient 

in dezen actiever te zijn en niet te wachten op de komst van het objectief 
normenkader.  

De gemeente kan de Wmo-raad de opdracht geven dat steekproefsgewijs te 
onderzoeken, aangezien de raad hierin de nodige ondersteuning wil geven; de 
Wmo-raad vreest dat het hele traject veel te lang gaat duren. 

Ons voorstel wordt meegenomen. 
  

5. Onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein na de 
decentralisaties (Rapport Ombudsman) 
Met betrekking tot het rapport van de Nationale Ombudsman bestaan nog 

onduidelijkheden bij de gemeente.  Besproken worden de vragen in hoeverre zij 
zich herkent in dit rapport en in hoeverre zij invulling wil geven aan de punten uit 

de “Handreiking aan de gemeente”. De vraag rijst in hoeverre de gemeente is 
aangesloten bij de Ombudsman, en zo niet, of er dan voor de gemeente een 
andere instantie bestaat om zich inz. dit soort problemen bij aan te sluiten. De 

gemeente neemt zich voor e.e.a. uit te zullen zoeken en ons daarover te 
berichten. 

-  Klachtenregeling: Hoe frequent wordt de gemeente door de zorgvrager 
geïnformeerd over een ingediende klacht en de afwikkeling ervan? Wat doet de 
gemeente met deze meldingen? Gemeentelijke contactmanagers gaan over 
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bestaande klachten in gesprek met de zorgaanbieders. Jaarlijks vraagt de 
gemeente de resultaten van de klachtenregeling van zorgaanbieders op en 

inventariseert die vervolgens.  
Actie:  Vanwege het belang van het onderwerp komen wij er nog op terug.  

 
6. Korte reactie/toelichting op de antwoorden van de gemeente Sittard-
Geleen op de vragen n.a.v. de Kwartaalbrief van VWS, d.d. 15 nov. 16. 

Punten van aandacht: 
- jonge mantelzorgers en hun kwetsbaarheid; de Raad is tevreden over de huidige 

financiële tegemoetkoming; 
- beschermd wonen; formeel bepaalt de gemeente Maastricht voor de Gemeente 
Sittard-Geleen    de hoogte en de verdeling waar het de financiering betreft. Het 

objectief verdeelmodel moet nog ontwikkeld worden, het is nu nog niet bekend. 
 

7. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 
- Tijdens de komende Jaarvergadering wordt geen gebruik gemaakt van specifieke 
deskundigheid van ambtenaren. 

  
8. Rondvraag & Afsluiting 

-  De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens 
de vergadering.  

                    
 
 

Maral Manukjan (Secretaris) 


