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Datum:    24 oktober 2017 
Locatie:  Stadhuis Geleen SHG C1.02  

Tijd:  9:30u – 11:30u  
 

 
1. Verslag vergadering 12 september 2017 

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

 
 

2. Inkomende en Uitgaande stukken 
 -  De Sittard-Geleense Uitdaging. De eerste brainstormsessie van de 
Kenniskaravaan: een reeks workshops voor maatschappelijke organisaties, 

ondernemers!  
     -  Vaststellen Schema Vergaderplanning voor 2018 

 -  Cursus Mantelzorg in Balans/Dag van de Mantelzorg (Steunpunt Mantelzorg 
Zuid) 
- 1e Nationale Congres Gelijk=Gelijk Woensdag 29 november 2017 in 

Jaarbeurs Utrecht  
- Sociaal werk in de wijk. Hoe doe je dat? (Boek /info.) 

- E-mail: samenkomst Wmo-raad en CG-beleid Sittard-Geleen 
 

3. Bestuurszaken 
a. De gang van zaken m.b.t. externe adviescommissie WIT en CG-Adviesraad  
- Het zittende bestuur van de CG-Adviesraad heeft besloten dat dhr. A. 

Daemen voorlopig voorzitter a.i. van de CG-Adviesraad zal zijn tot zij een 
nieuwe voorzitter benoemd hebben. Tevens is hij voor de Wmo-raad de 

contactpersoon. Ze zullen kijken wie de kwaliteitszetel in de WMO-raad vanuit 
de CG-Adviesraad zal gaan invullen en hoe de koppeling van de Werkgroep 
Integrale Toegankelijkheid (WIT) naar de Wmo-raad wordt vormgegeven. 

Het bestuur van de Wmo-raad zal d.d. 2 november 2017 in gesprek gaan de 
CG-Adviesraad omtrent: 

1.  de begroting WIT en het tekort 2017 
2.  de voortgang van de werkgroep Implementatie VN-verdrag 
 

b. Terugkoppeling Wmo-raadsvergadering 
 -geen inhoudelijke mededelingen  

  
c. Planning en onderwerpen voor de Hei-dag 2017  

     

    Er wordt een datum vastgesteld: 5 december 2017  
    Locatie:  MFC Onger de 2 tores. Bremstraat 7 6134 TZ Sittard 

     
   Onderwerpen:  

- Geschiedenis Wmo-raad Jan van de Berg 

- Statuten Wmo-raad 
- Evaluatie eigen functioneren 

- Strategie 
- Thema’s/ brief Fractieraadsleden 2018 (adviescommissie) 
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- Terugkoppeling van Noël Schrijen van de Bijeenkomst Adviesraden- 
Sociaal Domein Z-Limburg op 15 sept 17  

- Terugkoppeling van het gesprek met de gemeente op 09 nov 17 over 
Klachten/Meldingen/Bezwaren/Kwaliteit (Thema 2 Adviescommissie) 

- Informatie door John Schreurs en Noël Schrijen over hun bevindingen 
met betrekking tot Wijkgericht werken (Thema 1 Adviescommissie) 

 

 
4. Ambtelijk Overleg d.d. 8 november as. 

-  Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
a. Stand van zaken beleid inzake objectief normenkader Huishoudelijke   
ondersteuning 

b. Stand van zaken Plan van Aanpak personen met verward gedrag 
c. Stand van zaken evaluatie wijkgericht werken 

d. Vragen n.a.v. rapport Cliëntervaringen Wmo Sittard-Geleen 2016 
 
De bovenvermelde agendapunten worden overgenomen. Daarnaast 

worden nog twee punten geagendeerd, te weten: 
 

- Reactie op de vergaderplanning 2018 m.b.t. de geplande data van het 
AO  

- Gesprekspartner vanuit de gemeente S-G t.o.v. VN- Verdrag (met wie 
praat de gemeente t.o.v. VN- Verdrag?) 

 

 
5. WVTTK & Rondvraag 

- Mevr. L. Sitompul en dhr. J. van den Berg uitnodigen voor de Hei-dag 
- E-mail naar de contactambtenaar van de gemeente sturen met een 
verzoek om het AO d.d. 20 december a.s. te verplaatsen naar 13 

december a.s. 
- De Wmo Raad, het Sociaal Overleg en de Jongeren Cliëntenraad 

worden uitgenodigd alsmede de ambtelijk contactpersonen om de 
adviesraden elkaar te laten ontmoeten en evt. samen te werken. De 
voorgestelde datum van 22 november 2017 is akkoord. Dit wordt 

doorgegeven aan de Gemeente. 
     Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.  

 
 

6. Sluiting  

 
7. Volgende activiteit Bestuur 

     -  Ambtelijk Overlag d.d. 8 november 2017 SHS 0.06 De Versnelling 
 

Maral Manukjan  

Secretaris  


