
 

Datum:    12 september 2017 
Locatie:  Stadhuis Geleen SHG C1.02  

Tijd:  9:30u – 11:30u  
 

 
 
1. Verslag vergadering 11 juli 2017 

 
Het verslag wordt zonder noemenswaardige op- en aanmerkingen 

goedgekeurd. 
 

2. Bestuurszaken 

 
a. Externe adviescommissie WIT (e-mail d.d. 22 augustus 2017) 

 
H.E. doet verslag van de gebeurtenissen binnen de stichting CG-beleid. Jij 
deelt mede, dat hij is teruggetreden als voorzitter van de Adviescommissie 

WIT. Het gevolg is, dat hij ook de stichting niet meer in het bestuur van de 
Wmo-raad kan vertegenwoordigen. Hij vraagt om een standpunt van het 

bestuur. Het bestuur besluit H.E. de een vacante bestuursfunctie aan te 
bieden en dan ook de verantwoordelijkheid van de commissie VN-verdrag te 

behouden.  
 
Ook wordt aandacht besteed aan het vertrek van de voorzitter CG-beleid. Het 

bestuur betreurt de gang van zaken. Wij zullen CG-beleid vragen aan te geven 
wie deze stichting zal afvaardigen in het bestuur van de Wmo-raad. Tevens zal 

de uitnodiging aan CG-beleid worden herhaald om met ons in contact te 
treden over de financiën van de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid. 
 

b. Vergaderplanning 2018.  
 

De planning wordt besproken. Deze zal op enkele punten worden aangepast. 
Er wordt nog een vergadering ingepland op 26 juni 2018. In de volgende 
vergadering het vergaderschema definitief vaststellen. 

 
c. Rapport “Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen 2016” en de vragen/opmerkingen 

ter verduidelijking. Bij dit rapport wordt nu kort stilgestaan. Wij wachten de 
beantwoording van de Gemeente af tijdens het Ambtelijk Overleg op 27 
september.  

 
 

d. Onderwerpen Plenaire vergadering Wmo-raad d.d. 03 oktober 2017. 
 

De agenda van vergadering wordt vastgesteld. Tijdens de vergadering zal 

worden stilgestaan bij het afscheid van Lucie Sitompul. 



 

 
e. Korte terugkoppeling vergadering Adviescommissie van 05 sept.2017 

 
In de vergadering zijn de volgende zaken besproken: 

 
• Notitie NS inzake wijkverpleging; 
• Einddocument Toekomstbestendige Informele Zorg Ondersteuning; 

• Rapport cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen 2016; 
• Vragen ter verduidelijking m.b.t. het voorgaande rapport; 

• Brief naar de politieke partijen die gaan deelnemen aan de Gemeente 
Raadsverkiezingen op 21 maart 2018; 

• Vergaderplanning adviescommissie 2018. 

 
 

f. Planning en onderwerpen voor de Hei-dag 2017  
 

Er wordt een voorlopige datum vastgesteld: 12-12-2017 in Hotel Fitland. 

 
g. Reactie op de brief aan de politieke partijen  

 
Er is alleen een reactie binnengekomen van Robert Housmans namens de PVV.     

Na de verkiezingen zullen wij de coalitiepartijen weer benaderen met opnieuw 
aandacht te vragen voor het Sociale Domein (Inclusief VN-verdrag) 

 

 
h. Planning het overleg met de adviesraden het Sociaal Overleg en de Jongeren 

Cliëntenraad (email 27.08.’17) 
 

De twee voorgestelde data (13 of 22 november) zijn akkoord. Dit wordt 

doorgegeven aan de Gemeente. De keuze wordt overgelaten aan de overige 
participanten. 

 
i.  Deelname themabijeenkomst 'ASD en mobiliseren Burgerkracht' d.d. 15-09-     

2017. 

 
Namens de Wmo-raad zullen NS en LL worden afgevaardigd 

 
j.  CS zal als vicevoorzitter de vergaderingen van de Adviesraden Sociaal Domein 

Westelijke mijnstreek bijwonen. 

 



 

 
3.    Ambtelijk Overleg dd. 27 september as. 

        
    Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

 
• Stand van zaken onderzoek objectief normenkader Huishoudelijke 

Ondersteuning 

• Stand van zaken Plan van aanpak Personen met verward gedrag 
• Stand van zaken Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2017-1 

• Actualiteit cijfers Sittard-Geleen op de website “waar staat je gemeente?’ 
• Vragen en toelichting n.a.v. rapport “Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen 

2016” 

• Evaluatie wijkgericht werken (Brief AR) wordt doorgeschoven naar het 
volgende AO. 

 
4.    WVTTK & Rondvraag 
 

• De website heeft nu een voorleesfunctie voor met name slechtzienden en 
dyslectische personen. 

 
5.    Sluiting 

 
    De vergadering wordt gesloten om ongeveer 12.00 uur.  
 

6.    Volgende activiteit Bestuur 
 

    De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 24 oktober a.s.  
 
 

Piet Lamberiks, met dank aan Corinna. 
 

Sittard, 17 oktober 2017. 
 


