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Verslag Bestuursvergadering 

 

Datum: 7 maart 2017 

Locatie: Stadhuis Geleen SHG C.1.00 De Maaszaal  

Tijd:  9:30u – 11:30u  

 

1. Verslag vergadering 24 januari 2017 

 

-  Geen inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

2. Inkomende en Uitgaande stukken 

 

- E-mail: stand van zaken m.b.t. de huishoudelijke ondersteuning gemeente S-G. 

- E-mail: uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz, d.d. 22 maart ‘17 

 - E-mail: uitnodiging van de Sittard-Geleense Beursvloer: onderhandelen met 

bedrijven met gesloten beurs! 

 - E-mail: voorstel deelname vanuit de Adviesraad CG-beleid Sittard-Geleen 

 - E-mail: deelname overleggroep adviesraden sociaal domein Zuid-Limburg 

 

3. Bestuurszaken 

 

a. VN- verdrag (Stand van zaken en begroting) 

 

-Door het bestuur is de werkgroep/projectgroep “VN-verdrag” ingesteld. De 

werkgroep zal uit 5 leden bestaan, waaronder 3 bestuursleden. Voor de start van de 

werkgroep zal nog e.e.a. besproken worden. 

- Voorstel: De werkgroep dient voor dat hij doorgaat met uitvoering van het plan van 

aanpak VN-verdrag, een zogenaamde pre-adviesclub te vormen en te kijken hoe deze 

werkgroep het Plan van Aanpak VN-verdrag verder wil gaan uitvoeren. Daarnaast is 

het essentieel bij het voortraject van het gemeentelijk beleid betrokken te zijn.  

- Vooraf moet gekeken worden naar de tijdsplanning van de gemeente S-G m.b.t. het 

VN-verdrag. Vervolgens zal de begroting in overeenstemming moeten worden 

gebracht met de werkzaamheden, waarna de werkgroep z.s.m. van start zal kunnen 

gaan.  

- Begroting en financiering zijn inmiddels gedeeltelijk aangepast naar aanleiding van 

het gesprek met de voorzitter CG-beleid en WIT. 

- De voorzitter CG-beleid wordt uitgenodigd vóór de Jaarvergadering de zaken rondom 

begroting en financiering te bespreken.  

 

b. Terugkoppeling bijeenkomst: werkplaats RESPIJTZORG - 20 februari 2017  

 

- Platform Mantelzorg Limburg en Mezzo organiseerden voor mantelzorgers, 

vrijwilligers, belangenbehartigers, professionals een bijeenkomst om met elkaar 

informatie, tools, handvatten, voorbeelden over respijtzorg uit te wisselen. Als 

mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat 

kan ertoe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale 

contacten verliezen. De vragen die bijzondere aandacht kregen bij deze bijeenkomst 

waren o.a.: Hoe worden de mantelzorgers ondersteund? Hoe kunnen ze geholpen 

worden om de zorg met hun werk te combineren? Wat zijn wensen en behoeften van 

de mantelzorger waar het respijtzorg betreft? Is er vervangende zorg/ respijtzorg? 

Wat is respijtzorg precies, waar is het aanbod te vinden en hoe zit het met de 

financiering?  
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c. Terugkoppeling bijeenkomst: koepel adviesraden sociaal domein/Het Grote Zorgdebat 

- Wegens afwezigheid van deelnemend bestuurslid is dit punt niet behandeld. 

 

d. Uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz (e-mail d.d. 22.02.17) 

- Een bestuurslid zit namens de Wmo-raad in het cliëntenpanel van Omnibuzz.  Hij zal 

bij de bijeenkomst aanwezig zijn.  

 

e. Aftreden L. Sitompul als bestuurslid d.d. 28 maart 2017 (stand van zaken). 

 

Werving van een nieuw bestuurslid voor de ‘kwaliteitszetel namens het Platform 

Multicultureel Sittard’ bleef zonder resultaat.  Bestuur van de Wmo-raad S-G is actief bezig 

geweest met zoeken naar een nieuw bestuurslid die de kwaliteitszetel zou kunnen 

overnemen. De betreffende doelgroep gaf aan niet in vervanging te kunnen voorzien.  

In juni wordt tijdens de nog te organiseren Hei-dag officieel afscheid genomen van het 

aftredende bestuurslid.  

 

f. Korte terugkoppeling Ambtelijk Overleg  

 

- De agendapunten zo veel mogelijk beperken, zodat ze afdoende kunnen worden 

besproken. 

- Weinig kritische reflectie vanuit de gemeente. 

  

g. Jaarverslag 2016 & Agenda Jaarvergadering 

 

- Presentatie Ervaringsdeskundige Mantelzorg  

- Terugkoppeling Stand van zaken “Huishoudelijke ondersteuning” 

- Stand van zaken “VN - verdrag “ 

- Onderzoek naar klachtenbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties 

(Rapport Ombudsman) 

- Terugkoppeling Stand van zaken “Wijkgericht werken” 

- Het jaarverslag 2016 wordt na enkele aanpassingen m.b.t. lay-out gepubliceerd op 

de website van de Wmo-raad. Zij die het toezenden van een fysiek jaarverslag op prijs 

stellen krijgen dit toegezonden.  

h. Terugkoppeling Adviescommissie 

 

Korte toelichting agendapunten: 

- Informatieverstrekking gemeenteambtenaar m.b.t. Organisatiestructuur Sociaal 

Domein gemeente Sittard-Geleen; Kwartaalbrief; Herindicatie; Plan van Aanpak 

Verwarde personen. Het verslag is te lezen op de website onder adviescommissie van 

de Wmo-raad S-G. 

 

      4.   Ambtelijk Overleg d.d. 22 maart as. 

 

-  Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

a.  Bespreking advies Wmo-raad Sittard-Geleen m.b.t. het voorstel voor de toekomstige 

Huishoudelijke Ondersteuning. 

b. Korte reactie/toelichting op de antwoorden van de gemeente Sittard-Geleen op de   

vragen n.a.v. de Kwartaalbrief van VWS, d.d. 15 nov ‘16 

 

*   De agendapunten a. en b. worden overgenomen. Daarnaast worden nog twee   

punten geagendeerd, te weten: 
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-   Onderzoek naar klachtenbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties         

(Rapport Ombudsman) 

- Plan van aanpak VN-verdrag (inbreng gemeente S-G). 

 

   5.    WVTTK & Rondvraag 

 

- Bestelling aantal exemplaren Rapport Ombudsman: Onderzoek naar 

klachtenbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties.  

- (Geaccepteerd) voorstel 15 min. eerder naar de vergadering van het AO te komen 

om het Rapport Ombudsman vooraf kort te bespreken. 

 

   6.   Sluiting 

 

   7.   Volgende activiteit Bestuur 

 

-  Ambtelijk Overleg d.d. 22 maart 2017 SHS 0.06 De Versnelling 

-  Jaarvergadering Wmo-raad 28 maart 2017 Stadhuis Geleen/ Raadszaal 

-  Bestuursvergadering 18 april 2017 SHG C.1.00 De Maaszaal 

 

 

Maral Manukjan 

Secretaris  

 

 

 

  

 


