
 

Vergadering:   20 juni 2017 

Locatie:   Stadhuis Geleen, C 2.34 Raadszaal  

Tijd:   09:30 – 11:30 uur 

 

1. Welkom & Opening door de voorzitter  

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter, aangezien hij de Mont Ventoux aan het 

beklimmen is.  

 

2. Vaststellen agenda  

-  De agenda wordt vastgesteld:  

Punt 9. Mededeling van de penningmeester wordt toegevoegd in de agenda.  

Discussiepunten dienen bij de rondvraag gesteld te worden. 

  

3. Mededelingen Bestuur  

-    Korte Mededeling m.b.t. advies Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende:  

Conceptversie “Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2017-1”. De gemeenteraad 

beslist uiteindelijk over de verordening. 

Nadat het college akkoord is, (de reactietermijn van zes weken tot 16 juni 2017), volgt 

er nog een openbare reactietermijn van 6 weken. 

-    Op de website van de Wmo-raad staat alle date van geland AO. De raadsleden 

kunnen punten doorgeven aan het bestuur die zij besproken willen hebben.  

-    Op de website staat nog geen goedgekeurd verslag van het AO d.d. 10 mei jl., omdat 

het laatste ambtelijk overleg van 14 juni jl. is vervallen door afwezigheid van 

ambtenaren.  

-  Er wordt extra aandacht besteed aan de geschiedenis van de Wmo-raad. Exact 10 jaar 

geleden is de Wmo-raad in het leven geroepen. De ontwikkelingen over de ontstaan van 

de Wmo-raad in de gemeente Sittard-Geleen werden kort geschetst. 

 

4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 28 maart 2017 (zie bijlage)  

 Tekstuele en inhoudelijke opmerkingen van het verslag: 

-  In het koptekst Agenda Wmo-raad verengen door Verslag Wmo-raad 

-  Agendapunt 3. De voorzitter van de Werkgroep WiT, dhr. HE, is met ingang van 24 

januari jl. officieel als nieuw bestuurslid van de Wmo-raad aangetreden. Toevoegen als 

afgevaardigde vanuit CG-Beleid   

-  Punt 5: Het verhaal van H. Huntjes nog niet gepubliceerd. Zal z.s.m. actie ondernomen 

worden.   

-  Punten 6.7.8.9. komen terug onder punt 6 van de agenda. 

-  Klachten/meldingen/procedures staat niet in het verslag, dient wel vermeld te worden.   

Evenals het brochure die door dhr. LL uitgedeeld is. 

-  Vraag m.b.t de kosten van de invalidenparkeerkaart; wat kunnen de mensen doen als 

zij die kosten niet kunnen betalen? Zodra de secretariaat de nodige informatie ontvangt 

zal zij deze toesturen.  

Na boven genoemde wijzigingen wordt het verslag verder goedgekeurd.  

 

5. Terugkoppeling  vanuit het Cliëntenpanel  Omnibuzz  

- Gezien de afwezigheid van de twee bestuursleden die de presentatie zouden verzorgen, 

wordt dit punt overgeslagen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Terugkoppeling vanuit Bestuurlijk Overleg 

Kort wordt stilgestaan bij de volgende punten die onder de aandacht van beide 

wethouders mevr. A.C.H. Verblakt-Schmeits dhr. L.G.A.J. Geilen werden 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”.  

 

-  In gemeente Sittard-Geleen is op dit moment geen separate beleidsnota binnen het 

bestaand beleid inzake VN-verdrag. VN-verdrag is een integrale beleidsnota. Er zijn nog 

geen concrete beleidsplannen die de basis kunnen vormen voor het Plan van Aanpak 

“VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap” in de gemeente Sittard-

Geleen. 

Tevens binnen de gemeente is geen specifiek ambtenaar aangewezen die over 

“algemeen beleid” gaat ten aanzien van het VN-verdrag. Slechts een klein gedeelte van 

het verdrag wordt vertegenwoordigd door een ambtenaar.  

Dat is voor de Wmo-raad teleurstellend zaak. De leden maken zich zorgen over het feit 

dat er geen verdieping is in VN-verdrag en dat het VN-verdrag opgenomen is in 

totaalbeleid, is voor de raad niet acceptabel. Door samenwerking met 3D’s hoopt de 

Wmo-raad dit onderwerp in bereed perspectief te gaan kijken. Jeugd- en Participatieraad 

dienen ook betrokken te worden bij het beleid inzake VN-Verdrag 

 

-  Procedure m.b.t. (voorstel) toekomstige Huishoudelijke Ondersteuning en de invoering 

met aanpassingen zou zeker enkele maanden voorbereiding kosten. De vragen m.b.t. de 

actuele stand van zaken rond de Huishoudelijke Ondersteuning in de Wmo wordt 

besproken, zoals:  

Wat gaat de gemeente doen teneinde op redelijke termijn over een onderbouwd objectief 

normenkader te (kunnen) beschikken? 

De tijdsplanning met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van het huidige 

systeem van Huishoudelijke Ondersteuning; de wijze waarop de gemeente invulling gaat 

geven aan de noodzakelijke herindicatie van de Huishoudelijke Ondersteuning op basis 

van een nieuw in te voeren systematiek.  

Voorstel Wmo-raad: De toetsing (herindicatie) dient niet achter het bureau plaats te 

vinden.  De inventarisatie naar behoefte moet starten in de gemeente; zij dient in dezen 

actiever te zijn en niet te wachten op de komst van het objectief normenkader.  

-  Gemeentelijke klachtenbehandeling c.q. politieke bemoeienis (in kader WMO). 

Er wordt geen extra aandacht besteed aan de persoonlijke casuïstiek. De gemeentelijke 

klachtenbehandeling loopt volgens de wettelijke procedure. De Wmo-raad houdt wel de 

vingers aan de pols.  

 -  Stand van zaken “Wijkgericht werken”.  

In hoofdlijnen wordt aangegeven de wijze waarop momenteel de doorontwikkeling van 

wijkgericht werken verloopt, hoe men in de praktijk te werk gaat en wat men eraan doet 

om de vingers aan de pols te blijven houden. 

De evalueren in hoeverre de gemeente in de praktijk invulling geeft aan haar theorie 

over wijkgericht werken blijft zorgelijk. Vooral de communicatie heeft veel aandacht 

nodig.  

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. De 

resultaten van beide stuurgroepen zijn nog niet duidelijk zichtbaar.  

 

7. Inbreng achterban Wmo-raadsleden  

Korte gedachtewisseling omtrent de inbreng achterban Wmo-raadsleden. Omdat de 

gemeentes willen zich steeds meer richten op de ervaringen van burgers om hun beleid 

aan te toetsen en op af te stemmen is dit een belangrijk punt voor het functioneren van 



 

de raad. De Wmo-raadsleden nemen doorgaans deel aan de raad namens een bepaalde 

achterban. De Wmo-raad is een uitgesproken plek om deze stroom aan ervaringen actief 

te vergaren en deze dan richting de gemeente te kanaliseren.  

Er zijn op dit moment weinig raadsleden die een stichting/organisatie 

vertegenwoordigen.  

De meeste leden zitten in de Wmo-raad op persoonlijke titel. 

Aangezien de inbreng achterban van de Wmo-raadsleden essentieel zijn dient dit punt 

een vast agendapunt te worden.  

 

8. Terugkoppeling vanuit Ambtelijk Overleg  

Een korte toelichting bij de agendapunten die zowel de afgelopen als de komende 

periode op de agenda van de Wmo-raad stonden en staan bij het Ambtelijk Overleg. 

E.e.a. met de nadruk op de volgende punten/thema’s: 

-    HH-ondersteuning: Op basis van juridische argumenten heeft S-G gekozen voor het 

normenkader van Utrecht, de lokale invulling hiervan wordt door een bureau nader 

uitgewerkt. Vervolgens zal de aanbesteding zorgverlening volgen. 

-   Verward gedrag personen: Plan van Aanpak wordt nu door S-G opgesteld 

-   Subsidie Sensoor, Kindertelefoon en Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ); S-G 

handhaaft huidige situatie, budget komt in toekomst van Rijk.  

 

9. Punt 9. Mededeling van de penningmeester  

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

- Declaraties dienen uiterlijk 30 juni binnen te zijn.  

 

10.Rondvraag 

-   Aan het bestuur de vraag of er  iemand van het bestuur aanwezig zou zijn bij de 

vergadering van Wmo-raden WM op 10 juli a.s. 

-  Verder aan de voorzitter de vraag  om contact tussen sociaal overleg en de Wmo-raad. 

Men wil graag een afspraak maken. 

 - Mededeling over de privacywet in Europees gebied in komend jaar.  

 

11.Sluiting  

-  De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de 

vergadering.  

 

12. Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen 2017 

- Dinsdag, 3 oktober 2017 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal.  

 

De secretaris 

 

 

 


