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Verslag Bestuursvergadering 

Datum: 06 september 2016 

Locatie: Stadhuis Geleen (SHG), C1.00 De Maaszaal 

Tijd: 10:00u – 12:00u 

 

1. Verslag & Actiepunten vergadering Bestuur & Hei -dag, dd 14 juni 2016  

- Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.  

- Tijdens eerstvolgende plenaire Wmo-vergadering dient vermeld te worden dat er nog 

steeds kwaliteitszetel(s) te vergeven zijn.  

 

2. Verslag/Terugkoppeling vergadering Adviescommissie, dd 30 augustus 2016 (kan wegens 

afwezigheid van de voorzitter niet in behandeling worden genomen).  

 

3. Inkomende en Uitgaande stukken 

Brief van de gemeente Sittard-Geleen mbt advies betreffende gesprek met zorgmijders.  

 

4. Terugkoppeling uit Externe Overlegfora / Vergaderingen 

a. Arno: 18 juli 16 / Terugkoppeling/bespreking regionaal gezondheidsbeleid 2016 – 2019 

                   (kan wegens afwezigheid niet in behandeling worden genomen).  

b. Hank en Maral: 20 juli 16 / Gesprek met bestuur Adviesraad CGbeleid Sittard-Geleen. 

Gesteld wordt de samenwerking van de Wmo-raad op dezelfde wijze vorm te blijven geven 

als in 2012 is afgesproken met het voormalig bestuur. De contacten tussen Wmo-raad en 

Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten zullen betrekking hebben op daartoe 

gerichte onderwerpen. Daarbij is een verdeling gemaakt tussen operationele advisering en 

beleidsadvisering. De operationele advisering van commissie WIT zal rechtstreeks met 

betreffende contactambtenaar aangepakt worden; de beleidsadvisering zal via de Wmo-

raad verlopen.  

Gevraagd wordt of de toezegging die eerder is gedaan door wethouder Van Rijswijk m.b.t. 

eventuele projectsubsidies nog steeds van kracht is; dit is namelijk niet formeel vastgelegd. 

Vergoedingen (ook op projectbasis) die niet binnen de begroting van de Wmo-raad 

passen, worden als subsidie-aanvragen binnen de gemeente afgehandeld op basis van 

het geldende subsidiebeleid.  

 

5. Ambtelijk Overleg (gehele punt is niet behandeld) 

a. Korte terugkoppeling Ambtelijk Overleg, dd 13 juli 2016  

b. Concept agenda Ambtelijk Overleg dd 21 september 2016  

c. Mogelijke punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg  



 

2 
 

i. Onderzoek naar zelfredzaamheid waar Sittard-Geleen ook bij betrokken is (Trouw, 

30 juni 16) 

ii. Plan/idee van Rob Meijer (oud PL-Hallo 2020) om een onderzoek te laten uitvoeren 

naar het Sociaal Domein in de gemeente Sittard-Geleen, o.a. naar Zorgmijders (e-

mails 21 en 29 juni 16) 

iii. Het niet verzilveren van indicaties door overgangspatiënten (Jaarstukken 2015). (e-

mail 30 juni 16) 

 

6. Bestuurszaken 

a. Terugkoppeling uit Bestuurlijk Overleg, dd 20 juli 2016  

De Wmo-raad blijft van mening dat hij een positief saldo bij voorkeur wil inzetten ter 

bestrijding van zorgmijding (een probleem ontstaan door een nieuwe 

berekeningsmethodiek). Immers, op termijn kan zorgmijding leiden tot intensievere en 

daarmee duurdere zorg en ondersteuning. De Wmo-raad wenst met het geld in “te 

hoge” eigen bijdragen van burgers tegemoet te komen. Voor de Raad blijft dit een zeer 

belangrijk punt. Uiteraard onderkent de Wmo-raad de financiële problematiek bij de 

Jeugdzorg, waar ook zeker iets aan moet worden gedaan. Hij acht het op dit moment 

evenwel onverantwoord geld dat tijdelijk “over” is aan dit  doel te besteden. Voor het 

oplossen van problemen in de Jeugdzorg zal derhalve naar een andere aanpak 

gezocht moeten worden.  

b. Vaststellen advies aan College van B&W met betrekking tot het Wmo-deel uit het 

Beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2019 

Het bestuur van de Wmo-raad heeft kennisgenomen van het concept Beleidsplan 

2017-2019. In zijn algemeenheid staat het positief tegenover de inhoud van het plan.  

Er zijn twee aspecten die aandacht vragen en die zullen leiden tot een aanpassing van 

het beleid.  

Punt 1. Er staat bij het Wmo-budget een overschot. Een dergelijk overschot bij het 

Wmo budget wordt doorgaans  aanbesteed binnen het Sociale Domein. Een en ander 

is meer actueel geworden sinds de circulaire Binnenlands Bestuur d.d. 1 september 

2016, waarin wordt aangekondigd dat de budgetten Wmo en Jeugd voor de jaren 2017 

en 2018 omlaag zullen gaan. Op dit moment is het moeilijk in te schatten welke 

gevolgen dit heeft voor de uitvoering.  

Punt 2. Het onderdeel van het concept Beleidsplan 2017-2019 punt 3.1.1.5. Inzetten 

op integrale toegankelijkheid, met name bij het hanteren van de begrippen “handicap 

en beperking”. 

Overige onderdelen in het conceptadvies van het beleidsplan blijven onveranderd.  
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Afgesproken wordt dat alle leden van de Wmo-raad het tweetal concept adviezen na 

enkele aanpassingen z.s.m. zullen ontvangen: Advies inzake Beleidsplan Wmo  2017-

2019 en Advies inzake Verordening.  

Verder geeft het bestuur er de voorkeur aan deze adviezen te bespreken tijdens de 

plenaire vergadering van 27 september a.s. Het college heeft echter bepaald dat de 

sluitingstermijn van de adviezen is vastgesteld op 23 september a.s. Daarom 

ontvangen de raadsleden een email met het verzoek eventuele opmerkingen aan het 

bestuur kenbaar te maken, tot uiterlijk 16 september a.s., zodat het bestuur in de 

ingelaste vergadering van 21 september  a.s. dit in zijn advies kan verwerken.  

 

c. Vertegenwoordiging vanuit het bestuur voor GGD-gerelateerde zaken 

- Verschoven naar de komende bestuursvergadering op 21 september a.s., i.v.m. 

afwezigheid betreffend bestuurslid.  

 

d. Agendapunten plenaire vergadering, dd 27 september 2016  

Voorstel: Servie Broers (HvdZ) uitnodigen om zijn presentatie “Decentralisatie (Wmo 

2015) in uitvoering” te geven. (Betreft  gegeven presentatie tijdens Vervolgcursus.)  

- Aangezien de belangstelling mbt dit thema groot is,wil het bestuur  Servie Broers, 

verzoeken zijn presentatie  nogmaals te houden tijdens de plenaire vergadering van de 

Wmo-raad Sittard-Geleen op 27 september a.s.  

- Het bestuur van de Wmo-raad Sittard-Geleen wil in deze plenaire vergadering o.a. 

het thema “Wijkgericht werken” op de agenda plaatsen; dit n.a.v. een presentatie over 

dit onderwerp op 7 juni j.l., door Daniëlle Arends.  

Voor de komende vergadering zou het bestuur graag de betreffende ambtenaar van 

de gemeente Sittard-Geleen uitnodigen om de leden van de Wmo-raad Sittard-Geleen 

te informeren over de stand van zaken mbt dit onderwerp.  

e. Voorstel: Jo Maes van het Huis voor de Zorg of iemand van het ZIA en/of Vivantes 

uitnodigen om de ontwikkeling mtb het “Zorg innovatie Atelier (ZIA)” toe te lichten.  

- het voorstel vervalt voorlopig.  

 

7. WVTTK & Rondvraag: geen bijzonderheden.  

8. Sluiting 

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

vergadering.  

 

Maral Manukjan 

Secretaris  


