
 

 
 

Datum:  02 november 2016 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 0.10 – Het Knooppunt 
Tijd:  09:30 – 11:30u 
 
Publicabel verslag 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 13 juli 2016  
 

Het verslag wordt aangepast en gepubliceerd op de website van de Wmo-raad. 
Blz. 1. Agendapunt 3a. de naam van betreffende ambtenaar wordt verwijderd; 
Blz. 2. Agendapunt 3b. het jaar 2015 m.b.t. overschotten op de Wmo wordt toegevoegd.  

 
2. Mededelingen 

 

a. Gemeente 

Betreft publicatie brochure“Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen” op de website Wmo-raad Sittard-Geleen. 

- Nog geen antwoord. De vraag ligt bij de Afdeling Communicatie; zodra terugkoppeling heeft plaatsgevonden 
worden wij hierover geïnformeerd. 
 
b. Wmo-raad 
Het discussiepunt m.b.t. verlaging eigen bijdrage bij de aanpak Wmo wordt verschoven naar agendapunt 4. 
 
- Zoals in de Miljoenennota 2017 al aangegeven, heeft het kabinet besloten de zorgkosten voor de burger in 
2017  te verlagen, waaronder een verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo. De bijdragen voor 2017 zijn 
uiteraard afhankelijk van de individuele situatie. De definitieve verlaging van de eigen bijdrage Wmo voor 
2017 zal later in het jaar 2016 bekend worden gemaakt. 
- Vraag naar inkoopmodel Gemeente Sittard-Geleen: welk rekenmodel hanteert de gemeente hierbij?  
- Vraag naar beleidscategorie en tabellen, daar de gemeente niet langer arrangementen hanteert maar met 
uurtarieven werkt. 

 
3.  Ontwikkelingen Gebiedsgericht/ Wijkgericht werken  

 

Volgt een toelichting Wijkgericht werken en de memo inzake de doorontwikkeling wijkgericht 
werken inzake Stadbroek en Stadsdeel 1. 

Besproken worden zowel de status van deze memo als de eventuele stand van zaken met 
betrekking tot het interne gemeentelijke behandelingstraject. Tijdens het overleg wordt duidelijk dat 
deze memo in het college van B&W al behandeld is en dat er geen verdere besluiten aan zijn 
gekoppeld.  
Op basis van de ervaringen tot nu toe is afgesproken de bestaande twee pilots in Stadbroek en in 
Holtum-Buchten door te ontwikkelen. Verder werd gesproken over: 

 
-  Doelen van de pilots sociaal domein; 
-  structuur en proces: wijkteams-regieteam-veiligheidssluis (wijkteam Stadbroek en wijkteam 
Stadsdeel I ); 
-   beoogde impact en Monitoring; 
-   randvoorwaarden teneinde de pilots te doen slagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
4. Aanpassing beleid Huishoudelijke Hulp op basis van de uitspraken van de CRvB van 18 mei 

16.  
 

a. Brief B&W aan de Gemeenteraad d.d. 07 juli 2016; 
b. Brief VNG d.d. 20 Juli 2016.  
 
Toelichting bij de eerste tussenrapportage van de arrangementensystematiek huishoudelijke 
ondersteuning, hierbij denkend aan: 
-  de wijze waarop de gemeente zich aansluit bij het landelijke traject en de resultaten van dit 
traject meeneemt bij de afwegingen rond de arrangementensystematiek; 
-  de totstandkoming van de arrangementensystematiek; 
-  de vraag waar de gemeente naar toe wil/ de uitgangspunten;  
-  de planning n.a.v. de tussenrapportage “Naar een toekomstbestendige huishoudelijke 
ondersteuning”. 
Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 18 mei 2016 bestaat er in de praktijk 
nog steeds verwarring over het uitvoeren van de Huishoudelijke Hulp (HH) binnen de Wmo 2015. 
De gemeente Sittard-Geleen neemt daartoe de nodige maatregelen en gaat op basis van deze 
uitspraak haar beleid aanpassen.  
Afgesproken is de eindrapportage op de agenda van de AO te plaatsen (bij de 2de AO) 
-  resultaten cliëntervaringsonderzoek.   
  Discussiepunt: Biedt de gemeente Huishoudelijke Hulp als maatwerkvoorziening aan of niet? 

 
5. Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein Sittard-Geleen  

 
De door de Wmo-Raad ingebrachte adviezen aangaande het conceptbeleidsplan Wmo 2017-2019 
zijn inmiddels toegevoegd aan de agenda van de Raadscommissie DIWZ, die daarover vergadert 
op 24 november aanstaande. 
Een m.i. belangrijke afwijzing betreft hier het advies van de Wmo-Raad aangaande de verlaging 
van de eigen bijdrage en de ontschotting van het Wmo-budgetoverschot. 
Afgewacht moet worden of er tijdens de vergadering van Raadscommissie DIWZ op 24 november 
a.s. moties worden aangekondigd m.b.t. de vergaderingen van de gemeenteraad komende 
december.  

 
6. Onderzoek naar zelfredzaamheid waarbij ook Sittard-Geleen betrokken is. 

  
Artikel over zelfredzaamheid (tip van een ambtenaar): 
http://www.socialevraagstukken.nl/interview/is-zelfredzaamheid-een-armoedig-ideaal-onderzoeker-
gert-schout-versus-socioloog-thomas-kampen/ 
 
Interview: Is zelfredzaamheid een armoedig ideaal? – Onderzoeker Gert Schout versus socioloog 
Thomas Kampen. Zelfredzaamheid is een armoedig ideaal, dat in de praktijk niet werkt, zegt 
socioloog Thomas Kampen. VUmc-onderzoeker Gert Schout vindt daarentegen dat over-
gespecialiseerde professionals de kracht van mensen en hun netwerken systematisch 
onderschatten. Een gesprek over twee botsende visies op zelfredzaamheid en hulpverlening. De 
resultaten van het onderzoek zijn herkenbaar, de conclusie is investeren in scholing van 
professionals en ondersteuning aan hulpbehoevende burgers. Want het klopt dat het voor 
hulpbehoevenden lastig is om steun te vragen in hun sociaal netwerk. De sociale context waarin je 
hulp biedt is van doorslaggevend belang voor het slagen van de hulp die je biedt. En als de sociale 
context niet steunend is, moet je èn-èn bieden: en gerichte hulp om specifieke problemen op te 
lossen (psychisch, financiën, wonen, etc.), en gerichte hulp om de sociale context waarin je de 
hulp biedt te verbeteren.  
 
 
 

http://www.easypolls.net/poll.html?p=57df9cf6e4b05c9a411b1625
http://www.socialevraagstukken.nl/interview/is-zelfredzaamheid-een-armoedig-ideaal-onderzoeker-gert-schout-versus-socioloog-thomas-kampen/
http://www.socialevraagstukken.nl/interview/is-zelfredzaamheid-een-armoedig-ideaal-onderzoeker-gert-schout-versus-socioloog-thomas-kampen/


 

 
7. 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 (zie 8) 
 
8. Het niet verzilveren van indicaties door overgangspatiënten (Jaarstukken 2015) 

Toegezegd door gemeenteambtenaar ons de 2 memo’s te sturen n.a.v. onderzoek van 
Hogeschool Zuyd en gemeente.   
Redenen waarom er relatief veel mensen hun indicatie niet verzilverd hebben: 

 Vervuiling van bestand; 

 Te ruimhartig geïndiceerd; 

 Soms was er meer dan één indicatie, in welk geval de ene wel en de andere niet werd 
verzilverd. 

 
9. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 

- Geen bijzonderheden 
 

10. Rondvraag & Afsluiting 
-  De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de vergadering.  

 
 

Maral Manukjan, Secretaris  
  

 


