Datum:
Locatie:
Tijd:

13 juli 2016
Stadhuis Sittard (SHS) 0.06 – De Versnelling
09:30 – 11:30u

Agendapunten:
1.
Verslag Ambtelijk Overleg dd 01 juni 2016
- Er zijn geen nadere mededelingen of opmerkingen n.a.v. het verslag.
2.

Mededelingen:
a.

Gemeente



Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het actualiseren van het
beleid voor het Sociaal Domein & Sociale Routekaart 2017 – 2019.

In mei jl hebben er diverse interne en externe interactieve sessies plaatsgevonden
waarbij aan de hand van concrete casussen en de sociale routekaart gesproken is: hoe
inwoners hun routes lopen, wat zij daarbij tegenkomen en wat goed en slecht gaat en wat
mogelijk verbeterd kan worden.

De uitkomsten en conclusies van de sessies zijn verwoord in “Visie en opgaven
sociaal domein”. Daarnaast zijn de bestaande beleidsplannen Jeugdwet, WMO en
Participatiewet geactualiseerd. Deze sluiten aan op de visie en opgaven voor het sociaal
domein.
b.

Beantwoording openstaande vragen:

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.
c.

Wmo-raad

 In de notulen komen geen namen van aanwezigen/afwezigen te staan. Verslagen worden
beknot weergegeven. Het verslag wordt gepubliceerd na goedkeuring door het bestuur;
in geval van AO tevens na inzage betrokken ambtenaren.
 Het verslag van vorige vergadering wordt aangepast en gepubliceerd op de website van
de Wmo-raad.
3.

Actuele en toekomstige financiële situatie gemeente mbt het Sociaal Domein:
Informatie over de actuele en toekomstige financiële situatie van de gemeente SittardGeleen met betrekking tot de Wmo in relatie tot het gehele Sociale Domein.
In grote lijnen informatie/uitleg over de huidige en toekomstige financiële situatie van de
gemeente. Waar ligt de ongelijkheid en hoe wordt die opgelost?
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4.

Trekkingsrecht.
Gemeente houdt binnen het Wmo een bedrag over.
De uitgaven van de gemeente worden genoemd, evenals datgene wat de gemeente van
de overheid ontvangt.
Ontwikkelingen binnen de financiële situatie van de gemeente mbt de Wmo in relatie tot
het Sociaal Domein.

Financiële uitgangspunten. Overschotten op de Wmo worden ingezet binnen het sociaal
domein, te weten Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Hierbij is sprake van een bepaalde
volgorde: Rijksbezuinigingen dienen in eerste instantie binnen het eigen domein te
worden opgevangen; als dat niet lukt binnen de budgetten van het gezamenlijk sociaal
domein en als dat niet mogelijk is via de achtervang sociaal domein. In het uiterste geval
vanuit de algemene middelen.
Op dit moment kent de Wmo een financieel positief surplus dat hij bij voorkeur wil
inzetten ter bestrijding van zorgmijding. Immers, op termijn kan zorgmijding leiden tot
intensievere en daarmee duurdere zorg en ondersteuning. De Wmo-raad wenst met het
geld in “te hoge” eigen bijdragen van burgers tegemoet te komen of te investeren in
wijkgericht werken ter realisatie van gewenste doelen. Voor de Raad is dit een zeer
essentieel punt, waarover hij op 20 juni j.l. een brief stuurde aan B&W van Sittard-Geleen.
Natuurlijk onderkent de Wmo-raad de financiële problematiek bij de Jeugdzorg, waar ook
zeker iets aan moet worden gedaan.
Beleidsplan Sociaal Domein:
Informatie over de aanpassingen van het Sociaal Beleidsplan & Sociale Routekaart 2017 –
2019



Opbouw van het beleidsplan. Hierin uitleg over drie doelen:
1. Dit doel is gericht op zelf-doen en zelf doen versterken: sterke wijken, kernen en
dorpen die tevens een vangnet zijn voor kwetsbare doelgroepen. Het gebiedsgericht
organiseren van (de toegang) tot ondersteuning en zorg. Preventieve ondersteuning
dichtbij organiseren, afgestemd op sociaal, formeel en informeel werken. Verder richt het
zich op een veilig thuis, de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Gericht op zelf-doen ondersteunen: Maatwerkvoorzieningen Wmo. Persoonsgebonden
budget (voorwaarden). Maatregel inkomststeun zorgkosten en collectieve
ziektekostenverzekering. De toegang tot deze voorzieningen.
3. Gericht op zelf-doen ondersteunen en overnemen. Wat is de doelgroep. Voorzieningen
en de toegang daartoe. Aanpak verwarde personen. Van beschermd wonen naar
beschermd thuis. Uitgangspunten en opgaven.



De bestaande gebiedsgerichte pilots, in Stadbroek en Holtum-Buchten worden
doorontwikkeld. Daarbij wordt het pilotgebied Holtum- Buchten uitgebreid met stadsdeel
1. Doel van deze pilots is samen een werkwijze te ontwikkelen die mensen met
problemen in staat stelt zelf (meer) regie te nemen en te werken aan het stap voor stap
verbeteren van de eigen situatie en daarmee het vergroten van hun zelfredzaamheid en
participatie.

2



5.

Betrokkenheid van de Wmo-raad Sittard-Geleen bij de aanpassing.
Met ingang van 1 augustus tot 23 september 2016 liggen het concept beleidsplan sociaal
domein en de verordeningen Wmo en Jeugdhulp ter inzage. Na verwerking van de
inspraakreacties zal het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel aan de
gemeenteraad aanbieden. De besluitvorming door de raad staat gepland voor de
vergadering van 15 december 2016.
WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt)
a.
Artikel 2.2.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:



Hoe wordt door de gemeente uitvoering gegeven aan het gestelde in dit artikel?
Het college draagt er in ieder geval zorg voor dat voor ingezetenen cliëntondersteuning
en adequaat advies beschikbaar zijn. Tevens dient in geval van maatschappelijke
ondersteuning het belang van betrokkene uitgangspunt te zijn.






6.

Van de regeling ‘tegemoetkoming zorgkosten’ (€ 150 op jaarbasis) wordt lang niet altijd
optimaal gebruik gemaakt.
Volgende week dd. 20 juli a.s. zal tijdens het Bestuurlijk overleg tussen
portefeuillehouders Sociaal Domein gesproken worden over de actuele en toekomstige
financiële situatie gemeente Sittard-Geleen mbt het Sociaal Domein en over de
ontwikkelingen mbt Hulp bij het Huishouden.
Gepland staat het overleg VWS met gemeente Sittard-Geleen dd. 26 juli as., naar
aanleiding van de uitspraak van de CRvB. Het overleg vindt plaats met een aantal
medewerkers van beleid, uitvoering en inkoop, evenals de vicevoorzitter van de Wmoraad.
Afsluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de
vergadering.

Secretaris
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