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Verslag Bestuursvergadering 
 

Datum:      11 juli 2017 
Locatie:  Stadhuis Geleen SHG C.1.00 De Maaszaal    

Tijd:  9:30u – 11:30u  
 
1. Verslag vergadering 30 mei 2017 

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

   Het lettertype wordt veranderd naar ‘Verdana 11’ en kan direct gepubliceerd 
worden.   
 

2. Inkomende en Uitgaande stukken 
 

-   E-mail: Mevr. O.L. met de vraag of de WMO meedoet met de subsidie? 
-   E-mail: Dhr. H.V. planning gesprek mbt begroting 2017 WiT en de 
projectgroep VN-        

Verdrag 
-  Brief van de gemeente Sittard-Geleen; betreft Subsidie 2018  

-  Brief/uitnodiging “Event Verenigingen&Stichtingen” dd 29 juni 2017; Rabobank 
WM 

 
3. Bestuurszaken 
 

a. Ontwikkelingen wijkgericht werken  
- Niet behandeld vanwege de afwezigheid van een bestuurlid.    

b. Terugkoppeling Themabijeenkomst van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
over ervaringsdeskundigheid in Adviesraden; 1 juni 2017 (e-mail dd 28.03.17) 
- De themabijeenkomst moet nog plaatsvinden. 

c. Bespreking punten/agenda Bestuurlijk Overleg dd 7 juni as 
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”.  
De agenda van het Bestuurlijk Overleg op 7 juni a.s. wordt niet gewijzigd.  

-  Geen agendapunten van de gemeente ontvangen 
-  Gemeentelijk beleid inzake VN-Verdrag blijft het hoofdthema.   
-  Jeugd- en Participatieraad dienen ook betrokken te worden bij het beleid 

inzake VN-Verdrag 
-  De secretaris van de Wmo-raad zal voor de verslaglegging zorgen.  

d. Terugkoppeling themabijeenkomst 11 mei 2017  
raadsinformatiebijeenkomst Wmo- en Adviesraden Sociaal Domein Maastricht en 
Heuvelland (e-mail dd 01.04.17) 

De hoofdzaken van de themabijeenkomst waren: 
- Burgerparticipatie: de wijze waarop de gemeente burgers betrekt bij haar 

beleid  
- De zich wijzigende verhouding tussen gemeente, burger, markt 
- De impact van Transities & Transformatie 
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- Focus op ervaringsdeskundigheid 
- Ruimte voor raden: voor het optimaal betrekken van burgers wordt 

afgesproken dat de secretaris het verslag en de presentaties van 
bovengenoemde themabijeenkomst aan de overige bestuursleden zal toezenden. 

e. Korte terugkoppeling Ambtelijk Overleg  
De aan het woord zijnde ambtenaren wordt verzocht zich voor te stellen; ook zou 
de voorzitter dit voor zijn rekening kunnen nemen.  

f. Vaststellen punten/agenda voor de Wmo-raad vergadering dd 20 juni as. 
Er worden drie voorstel-agendapunten gedaan voor de komende Wmo-

raadsvergadering van 20 juni a.s.:  
-  Terugkoppeling  vanuit het Cliëntenpanel Omnibuzz  
-  Terugkoppeling uit Bestuurlijk Overleg 

-   Inbreng achterban Wmo-raadsleden 
g. Korte terugkoppeling vergadering Adviescommissie  

- Invulling / Uitwerking Thema’s 2017 Meldingen / Klachten / Kwaliteit  
- Informele Zorg in combinatie met Cliëntondersteuning 
- Het advies van de Adviescommissie met betrekking tot de Verordening Wmo 

gemeente Sittard-Geleen 2017-1. 
Het conceptadvies Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende de Verordening Wmo 

gemeente Sittard-Geleen 2017-1 is kort besproken. 
Het betreffende document is inmiddels aan alle bestuursleden per e-mail 

verzonden.  
h. 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 
2017 besproken en de Hei-dag ingepland kan worden.  

 
4. Ambtelijk Overleg dd 14 juni as 

 

-  Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
a. Stand van zaken Huishoudelijke Ondersteuning  

b.  Advies Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende de Verordening Wmo gemeente 
Sittard-Geleen 2017-1  
c.   Stand van zaken plan van aanpak personen met verward gedrag 

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

d.  Evaluatie van het Ambtelijk Overleg 1ste halfjaar 2017  
 
5. WVTTK & Rondvraag 

 
De voorzitter CG-beleid wordt per e-mail uitgenodigd de zaken rondom begroting 

en financiering te bespreken. Verder wordt van de rondvraag geen gebruik 
gemaakt.  
 

 
 

 
 
 



 

3 
 

6. Sluiting 
 

De vicevoorzitter sluit de  vergadering onder dankzegging van ieders inbreng.  
 

7. Volgende activiteit Bestuur 
 

-  Ambtelijk Overleg dd 14 juni 2017 SHS 0.06 De Versnelling 

-  Bestuursvergadering 11 juli  2017  
-  Vergadering Wmo-raad 20 juni 2017  Stadhuis Geleen / Raadszaal 

 
Maral Manukjan  
secretaris 


