Vergadering 7 juni 2016
Stadhuis Geleen C2.34 Raadszaal

1.

Welkom & Opening door de voorzitter

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld: de presentatie van DA m.b.t. het thema "Wijkgericht
werken" (gebiedsgericht werken)wordt aan het begin van de vergadering ingepland
i.v.m. haar andere afspraak om 11.00 uur die ochtend.

3.

Mededelingen Bestuur
- Declaraties dienen uiterlijk15 juni binnen te zijn.
- Voortaan komen alle uitnodigingen, verslagen, agenda’s etc. uitsluitend digitaal op
voorzijde website Wmo-raad te staan; papieren post vervalt bij deze. Leden die internet
niet tot hun beschikking hebben, krijgen een papieren versie toegezonden.
- Op 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.

Info m.b.t. financiële middelen WMO (door medewerker Gemeente)
De inzet van een maatwerkvoorziening op het gebied van de huishoudelijke
ondersteuning heeft als doel een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid.
De Wmo taken worden uitgevoerd binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde
budget. In het kader van de Wmo is sprake van Rijksbezuiniging voor 2015 en een
objectief verdeelmodel dat wordt gespreid over een aantal jaren. De gevolgen van het
verdeelmodel Wmo zorgen in Sittard-Geleen voor een oplopend tekort. De oorzaak
hiervan is gelegen in het feit dat de inwoners van Sittard-Geleen de afgelopen jaren
boven gemiddeld veel ondersteuning hebben ontvangen.
Gemeenten mogen van burgers een eigen bijdrage vragen; zij moeten hun burgers,
voorafgaand aan besluitvorming op een aanvraag, informatie geven over het bestaan
van die eigen bijdrage en de hoogte daarvan. Helaas zijn er de laatste tijd veel klachten,
signalen binnengekomen, vooral betreffende de gehanteerde uurtarieven m.b.t. de
eigen bijdrage. Ook de complexiteit van het systeem leidde tot problemen bij burgers.
Als burgers vooraf goed geïnformeerd zijn, kunnen zij zich beter voorbereiden op de
financiële consequenties of vooraf de keuze maken al dan niet van ondersteuning
gebruik te maken. Daarnaast is essentieel dat de gemeente de informatieverstrekking
aan burgers verbetert en maatwerk toepast waar dat mogelijk is.
Als iemand niet in staat is de voor hem of haar vastgestelde eigen bijdrage te betalen,
zou de gemeente in staat moeten(willen) zijn om vooraf maatwerk te leveren in het
vaststellen van de eigen bijdrage. De toegang tot de zorg is immers in het geding. Om
maatwerk te kunnen leveren is inzicht in de inkomenspositie van een aanvrager nodig.
Maar het lijkt dat op dit moment de gemeente weinig inzicht in deze hebben. Van
burgers wordt verwacht dat zij actief participeren, terwijl er tegelijkertijd rekening moet
worden gehouden met hun kwetsbaarheid.
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Door de nieuwe berekeningsmethodiek kunnen cliënten, die gebruik maakten van een
Wmo- voorziening, vanaf 1 januari 2016 geconfronteerd worden met een hogere eigen
bijdrage voor deze voorziening. Daardoor kunnen er situaties ontstaan waarin cliënten
niet datgene krijgen wat zij nodig hebben, waardoor zorgmijding ontstaat.
Actie: Dit thema (financiën en gevolgen daarvan) staat bij ons hoog op de agenda en
komt zeker terug.
Een brief met het advies aan het College van B&W betreffende het gesprek met zorg
mijders opstellen.
4.

Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 15 maart 2016
- Geen inhoudelijke opmerkingen

5.

Presentatie
Thema “Wijkgericht werken”, door DA, met daaraanvolgende inhoudelijke discussie.
Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein.
- Waarom dichtbij mensen? Doelen.
- Wat wil de gemeente bereiken bij het gebiedsgericht oriëntatiewerk in het Sociaal
domein van de gemeente Sittard-Geleen en op welke wijze wil ze dat?
- Hoe gaat zij dat organiseren? Gebiedsteams, professionals (en hun netwerk),
bijvoorbeeld?
- Sociale teams in Sittard-Geleen nu en straks?
- Waartoe zijn de coaches?
- Wat betekent dat in de praktijk?
- Wie zijn de coaches?
- Complexe Multi-probleem situaties/ Regieteam
- Wat is het perspectief?
Discussie punten
- Wat zijn de uitgangspunten en hoe worden die gerealiseerd?
- Hoe wordt het gewenste resultaat bereikt?
- Hoe ver is de gemeente met zijn plan/uitvoering om e.e.a. te realiseren?
- Te hoog verwachtingspatroon/Kan de gemeente dit waar maken?
- Wat is de essentie van deze pilot?
- Hoe ver gaat de bevoegdheid van de gemeente om regels toe te passen m.b.t.
Jeugdzorg?
- Hoe wil de gemeente ons hierbij betrekken?
Actie: de presentatie "Wijkgericht werken” komt op de website van de Wmo-raad en
wordt tevens digitaal naar alle leden gestuurd. Thema komt beslist terug; afgesproken
wordt dat kleine teams (samengesteld uit leden Wmo-raad) de wijken ingaan om kritisch
waar te nemen wat onder de mensen in de verschillende wijken van onze gemeente leeft.
Afgesproken wordt ook dat de onderzoekjes uitgaan van hierboven genoemde pilot.
Terugkoppeling vindt plaats tijdens komende plenaire vergadering

6.

Inkomende en Uitgaande stukken
- Beleidsplan 2016-2018 van de Stichting Inloophuis bie Zefke in Sittard.
- Retourbrief van overleden raadslid.
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- Beschikking m.b.t. toekenning meerjarige subsidie voor een periode van drie jaar (2016,
2017 en 2018).
7.

Terugkoppeling vanuit Ambtelijk Overleg
- ‘Klachten, meldingen, signalen en bezwaren’ is een thema dat binnen de Wmo-raad
Sittard-Geleen en zijn Adviescommissie bijzondere aandacht heeft. Signalen uit de
dagelijkse praktijk komen niet altijd overeen met wat door de gemeente rond dit thema
wordt beweerd.
- Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het actualiseren van het beleid
voor het Sociaal Domein & Sociale Routekaart 2017 – 2019.
- Beleid gemeente Sittard-Geleen t.a.v. Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning.

8. Rondvraag
- Informatie over de financiële situatie m.b.t. de huishoudelijke ondersteuning. Wordt nog
in juni besproken in de Raadsvergadering.
9. Sluiting
10 Planning plenaire vergaderingen Wmo-Raad Sittard-Geleen 2016
a. Dinsdag, 27 september 2016 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal
b. Dinsdag, 20 december 2016 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal

Verslag goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 27 september 2016
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