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Datum:  08 februari 2017 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 0.06 De Versnelling  

Tijd:            09:30 – 11:30u 
 

Agendapunten: 
 

1. Verslag Ambtelijk Overleg 14 december 2016  

- Er zijn geen nadere mededelingen of opmerkingen n.a.v. het verslag. 
 

2. Mededelingen: 
i. Gemeente 

Betreft uitnodiging Vrijwilligersweekend.  

Het college van B&W waardeert/bedankt vrijwilligers voor hun inzet. Deze 
waardering wordt vormgegeven via het vrijwilligersweekend. Tijdens dit 

weekend wordt een aantal leuke activiteiten georganiseerd, waaraan alle 
vrijwilligers van de gemeente Sittard-Geleen kunnen 
deelnemen. Aanmelden kan van 6 tot en met 24 februari.  

ii.   Wmo-raad 
Gedachtewisseling omtrent totstandkoming van het beleid; beïnvloeding van 

de politiek daarop. 
Bespreking klachten m.b.t. de kwaliteit aangaande de uitvoering van de 

Huishoudelijke ondersteuning en klachten betreffende kwaliteit 
zorgaanbieders.  
Door gemeenteambtenaar toegezegd artikel met kritiek op de Wmo; hierbij de 

link naar het artikel: 
http://www.socialevraagstukken.nl/reele-karikaturen-van-het-

sociale-domein-brengen-geen-slag-toe-aan-bureaucratie-en-
verkokering/ 
 

3. Plan van Aanpak Verwarde Personen  
Bespreking Aanpak personen met verward gedrag Westelijke Mijnstreek, 

tevens een uitleg en een uitvoering daarvan.  
- Doelstelling, plan van aanpak 
- Werkwijze: vroegtijdige signalering; melding; beoordeling en risicotaxatie; 

toeleiding; passende ondersteuning, zorg; informatievoorziening  
- Schets huidige situatie 

- Knelpunten 
- Acties 
- Financiering 

- Preventie en levensstructuur 
Om verward gedrag tijdig te herkennen en passende ondersteuning te bieden, 

is het van belang op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken 
en deze zorgvuldig te kunnen delen met de diverse betrokken instanties. De 
inbreng van de cliëntenorganisaties bij deze is zeer essentieel.  Om escalaties 

te voorkomen dient meer aandacht aan preventie te worden besteden. Door 
gezamenlijk signalen vroegtijdig te herkennen, kan er direct worden 

aangepakt, daarbij rekening houdend met de balans tussen het belang van de 
samenleving en het individuele belang.  
 

http://vrijwilligers-sg.nl/
http://www.socialevraagstukken.nl/reele-karikaturen-van-het-sociale-domein-brengen-geen-slag-toe-aan-bureaucratie-en-verkokering/
http://www.socialevraagstukken.nl/reele-karikaturen-van-het-sociale-domein-brengen-geen-slag-toe-aan-bureaucratie-en-verkokering/
http://www.socialevraagstukken.nl/reele-karikaturen-van-het-sociale-domein-brengen-geen-slag-toe-aan-bureaucratie-en-verkokering/
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Voorstel van de Wmo-raad: gebruik maken van de deskundigheid van twee  
bestuursleden bij het bijstellen van het plan van aanpak. 

 
4. Stand van zaken “Wijkgericht werken” 

Als de pilots binnen het wijkgericht werken vooraf goed gestuurd worden en 
niet achteraf wordt bezien wat onvoldoende verliep, kunnen eerst positieve 
resultaten worden verwacht. Voorstel: een deskundig bestuurslid vanuit de 

Wmo-raad toe te voegen aan de stuurgroep, teneinde mogelijke missers 
voortijdig te signaleren en een zinvolle voortgang tot de mogelijkheden gaat 

behoren.  
  

5. Stand van zaken Huishoudelijke Ondersteuning  

Bespreking van de rapportage van de arrangementensystematiek 
huishoudelijke ondersteuning; tevens bespreking van de stand van zaken 

m.b.t. de huishoudelijke ondersteuning.  
De beoogde aanpassing van de systematiek voldoet niet aan bepaalde criteria. 
Om te komen tot een gewenste diepgang en omvang van een onderzoek 

binnen een onderbouwde objectieve normering, is het voor een afzonderlijke 
gemeente praktisch onuitvoerbaar een dergelijk onderzoek op te zetten. De 

gemeente Sittard-Geleen, als regiogemeente, zal zich moeten inspannen om 
te komen tot een adequaat onderzoek, geschikt voor de gemeente.   

De bestaande, hybride situatie blijft vooralsnog gehandhaafd. Voor een deel 
van de cliënten blijft de beschikking in arrangementen van kracht en voor een 
deel van de cliënten blijft de beschikking in tijd in stand. De gemeente kan op 

dit moment niet aangeven hoeveel tijd met een en ander gemoeid zal zijn. Het 
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; daartoe zal de Wmo-
raad in februari geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking 

tot de huishoudelijke ondersteuning in de Wmo. Begin maart krijgen wij het 
document met het verzoek om advies. Voor de vergadering van de commissie 

d.d. 30 maart a.s. dient het advies van de Wmo-raad hierop binnen te zijn.   
 

6. Eindverslag en advies Beleidsplannen en Verordening Sociaal Domein 

Bespreekpunten op grond van Eindverslag en advies inspraak visie, opgave en 
beleidsplannen sociaal domein en verordeningen gemeente Sittard-Geleen: 

- Veilige thuishaven / Veilig Thuis: In goede samenwerking met het 
veiligheidshuis, de politie en het lokale veld wordt een werkwijze ontwikkeld 
om aan de huidige opgaven te voldoen en de meldingen binnen de wettelijke 

termijnen af te handelen. 
- Aanpak verwarde personen: Bij verwarde personen is het risico op het al dan 

niet opzettelijk mijden van zorg duidelijk aanwezig. Hierdoor vormen deze 
personen een hoger risico voor zichzelf en hun (directe) omgeving. 
De Wmo-raad adviseert om in het “plan van aanpak verwarde personen” hier 

in alle stadia bijzondere aandacht aan te besteden, zodat het risico op het 
mijden van zorg door verwarde personen tot een minimum kan worden 

gereduceerd. 
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- Kwaliteit: Bij het cliëntervaringsonderzoek dient er ruimte te zijn voor 
aanvullende vragen die specifieker zijn gericht op de ervaringen van de 

inwoners ten aanzien van de uitvoering van het concept Beleidsplan 2017 – 
2019 Sociaal Domein. 

- Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering: 
Hoe vaak heeft een dergelijk onderzoek plaatsgevonden? Wat zijn de 
resultaten van deze onderzoeken? De kwaliteit is zeer divers. Komend jaar zal 

hier meer aandacht aan worden besteed. April/juli 2017 zou het derdenbeding 
(gekoppeld aan zorgovereenkomst model SVB) klaar zijn. 

-  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?  

2x per jaar worden de resultaten van de klachtenregelingen van aanbieders 
opgevraagd. Werkwijze is, dat de cliënt eerst contact opneemt met de 

aanbieder en men er vervolgens gezamenlijk probeert uit te komen. Indien dit 
niet lukt komt de gemeente in beeld: het probleem rond ongenoegen van de 
cliënt m.b.t. kwaliteit, coördinator of contractmanagement, wordt aangepakt.  

- Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke ondersteuning: Wat 
zijn de ervaringen van de gemeente met de uitvoering van deze 

“medezeggenschapsregeling”, met name ten aanzien van de 
betrokkenheid/medezeggenschap van de cliënten? 

Jaarlijks wordt ca. 33% van de aanbieders individueel bezocht. Tijdens bezoek 
aan aanbieder wordt hiernaar gevraagd. 
Actie: Vanwege het belang van het onderwerp komen wij er nog op terug.  

 
7. VN-verdrag Plan van aanpak (inbreng gemeente) 

Punten van aandacht: 
-gemeente dient met concrete plannen te komen en minder afwachtend te zijn 
waar het de landelijke ontwikkeling betreft; 

-er hapert het nodige waar het de communicatie betreft;  
-de komende periode zal het Verdrag, gezien het belang ook voor de Wmo, 

een vast agendapunt moeten worden. Ook zal het bij het (nog te plannen) 
Bestuurlijk Overleg punt van aandacht zijn. De betreffende ambtenaar wordt 
uitgenodigd om ons van meer informatie te voorzien, zodat we ons beter in de 

stof kunnen verdiepen. We komen hierop terug tijdens volgende vergadering. 
 

8. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 
-  De onderwerpen die op de agenda van de plenaire vergadering komen te 
staan, dienen tijdig aan de betreffende gemeente-ambtenaar/contactpersoon 

van de gemeente te worden doorgegeven.   
 

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

Maral Manukjan (Secretaris) 


