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Datum:    18 april 2017 

Locatie:  Stadhuis Geleen SHG C.1.00 De Maaszaal    
Tijd:  9:30u – 11:30u  

 
1. Verslag vergadering 7 maart 2017 
- VN-verdrag (Stand van zaken en begroting) Agendapunt 3a.  

Door het bestuur is de werkgroep/projectgroep “VN-verdrag” ingesteld. De 
werkgroep zal uit 3 bestuursleden bestaan, van wie één ook ervaringsdeskundig 

is (CG-beleid, Wit).  Dit moet zijn: De werkgroep zal uit 5 leden bestaan, onder 
wie 3 bestuursleden. Voor de start van de werkgroep zal nog e.e.a.  besproken 
worden. 

-  In het verslag kunnen de initialen van de leden vermeld worden, m.u.v. de 
namen van de ambtenaren.    

-  Het verslag wordt verder na deze wijziging goedgekeurd.  
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 

- E-mail: verslag van de vergadering van de Cie. Sociaal Domein WM d.d. 9. 
Januari 2017ve verslag  

-  E-mail: uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz, d.d. 22 maart ‘17 
-  Het Jaarverslag Eikpunt 2016 

-  E-mail: uitnodiging ALV Koepel Adviesraden Sociaal Domein d.d.11 mei 2017 
-  E-mail: uitnodiging themabijeenkomst adviesraden sociaal domein Zuid-
Limburg op 11.05.17 

- E-mail: ontwikkelingen Stadbroek (dhr. N.S.) 
- Uitnodiging deelname Lintjesregen 2017 d.d. 26 april 2017 

- E-mail: Bespreking notitie m.b.t. informatie “Zorg Verandert” (dhr. L.L.) 
- E-mail: Bespreking begroting Adviesraad CG-beleid en Cie. WiT 2017(dhr.H.V)  
 

De voorzitter CG-beleid wordt z.s.m. uitgenodigd de zaken rondom begroting en 
financiering te bespreken.  

 
3. Bestuurszaken 
a. Stand van zaken VN-verdrag (rapport nulmeting Maastricht) 

Korte bespreking van het rapport in het implementatieplan over Maastricht in 
relatie tot de nulmeting: de nulmeting is lang geleden uitgevoerd en gaat niet 

alleen over toegankelijkheid. Kees Eken, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
Maastricht, is bereid om in voorkomend geval toelichting te geven op dit rapport 
en de aanpak in Maastricht. 

b. Ontwikkelingen wijkgericht werken (e-mail van N.S. 1 en 2 april 2017). 
Betrokkenheid vanuit Wmo-raad bij Wijkplatformen/raden c.q. Wijkteams? 

De e-mail en scherpe analyse van dhr. N.S. (1 en 2 april 2017) over de status 
van de ontwikkelingen in de Wijkplatform Stadbroek werd besproken. Men dient 
onderscheid te maken tussen wijkplatform en wijkteam. De positie van een 

wijkplatform is heel anders dan die van een wijkteam, maar de essentie is 
dezelfde.  
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De resultaten van beide stuurgroepen zijn nog niet duidelijk zichtbaar. Vanwege 
het belang van het onderwerp wordt dit punt toegevoegd aan de agenda van het 

Bestuurlijk Overleg op 7 juni a.s.  
c. Deelname Themabijeenkomst van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein over 

ervaringsdeskundigheid in Adviesraden; 1 juni 2017 (e-mail d.d. 28.03.17) 
Een bestuurslid (C.S.) zal namens de Wmo-raad S-G bij de bijeenkomst 
aanwezig zijn. 

d. Vaststellen punten/agenda voor het Bestuurlijk Overleg d.d. 7 juni a.s. 
De volgende punten worden onder de aandacht van beide wethouders gebracht: 

1. Gemeentelijk beleid inzake VN-Verdrag; 
2. Procedure m.b.t. (voorstel) toekomstige Huishoudelijke Ondersteuning; 
3. Gemeentelijke klachtenbehandeling c.q. politieke bemoeienis (in kader WMO); 

4. Stand van zaken “Wijkgericht werken”.  
e. Uitnodiging themabijeenkomst 11 mei 2017  

Raadsinformatiebijeenkomst Wmo- en Adviesraden Sociaal Domein Maastricht en 
Heuvelland (e-mail d.d. 01.04.17) 
Een bestuurslid (C.S.) zal namens de Wmo-raad S-G bij de bijeenkomst 

aanwezig zijn. 
f. Korte terugkoppeling Ambtelijk Overleg  

De agendapunten worden met voldoende aandacht behandeld. Iedereen houdt 
zich goed aan de gemaakte afspraken.  

g. Korte terugkoppeling Jaarvergadering 
Tevredenheid over voorbereiding en verloop van de Jaarvergadering. De 
presentatie i.h.k.v. Mantelzorg was indrukwekkend, reden ook van het feit dat 

iedereen zich zeer betrokken voelde. 
h. Korte terugkoppeling vergadering Adviescommissie  

- Invulling/ Uitwerking Thema’s 2017 
Meldingen/ Klachten/ Kwaliteit en Plan van Aanpak  
Uitwerking thema: Wijkgericht werken 

- Doorontwikkeling van de pilots in Stadbroek en Stadsdeel 1 
- Stadsbrede implementatie 

- Hallo 2020: Stand van Zaken, evaluatie 
- Communicatie 
- Informele Zorg 

- Cliëntondersteuning 
- Beleid en Uitvoering Sociaal Domein. 

i. Planning Hei-dag 2017  
De inhoudelijke resultaten van het Bestuurlijk Overleg met de betreffende 
wethouders dienen te worden afgewacht, waarna de relevantie van de Hei-dag 

besproken en ingepland kan worden.  
j. Statistieken bezoek website 

De overzichten statistieken website kort besproken. De statistieken staan op de 
site bij ‘bestuur’, vrijwel onderaan de pagina:  
http://www.wmoraad-sittardgeleen.nl/inlog-bestuur/   

De ontwikkelingen zijn in het algemeen zeer positief te noemen. Voor gebruikers 
is de tijd die ze op de website doorbrengen aanzienlijk verhoogd.  Het bounce-

percentage is gezakt, wat betekent dat het merendeel van de bezoekers ook op 
de juiste website terecht is gekomen.  
 

http://www.wmoraad-sittardgeleen.nl/inlog-bestuur/
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Zie voor alle detailinformatie de pdf-bestanden die op de site staan. 
 

4.     Ambtelijk Overleg d.d. 10 mei as. 
-  Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

a.  Stand van Zaken Huishoudelijke ondersteuning; 
b.  Stand van Zaken onderzoek Sittard-Geleen Wmo-cliënten op basis van de 
indeling in doelgroepen. 

De agendapunten a. en b. worden overgenomen. Daarnaast wordt nog één punt 
geagendeerd, te weten: 

c.  Stand van Zaken m.b.t. plan van aanpak verwarde personen.  
 
5.   WVTTK & Rondvraag 

            Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
6.   Sluiting 

            De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng.  
7.   Volgende activiteit Bestuur 
-  Ambtelijk Overleg d.d. 10 mei 2017 SHS 0.06 De Versnelling 

-  Bestuursvergadering 30 mei 2017  
-  Vergadering Wmo-raad 20 juni 2017 Stadhuis Geleen/ Raadszaal 

 
Maral Manukjan (secretaris) 


