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Verslag Bestuursvergadering 

 
Datum:  24 januari 2017 

Locatie:  Stadhuis Geleen SHG C.1.00 De Maaszaal  
Tijd:  9:30u – 11:30u  
 
Op uitnodiging zijn beide heren (CG-beleid) en (WIT) aanwezig en welkom geheten. De 

voorzitter van de Werkgroep WIT wordt met ingang van vandaag officieel als nieuw 

bestuurslid van de Wmo-raad verwelkomd.  

 

1. Verslag vergadering 29 november 2016 

 

- Mededeling m.b.t. Werkgroep Informele Zorg vervangen door: Adviesraden Sociaal 

Domein en een lid van het bestuur i.p.v.  Een lid van de Adviescommissie (agendapunt 

2.)  

- Het verslag wordt verder na deze wijziging goedgekeurd.  

 

2. Inkomende en Uitgaande stukken 

 

-  E-mail: (Wmo-raadslid) m.b.t. Overleg Adviesraden Sociaal Domein WM.  

-  E-mail: Platform Mantelzorg Limburg en Mezzo organiseren op maandagochtend 20 

februari 2017 van 9.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur een werkplaats om met elkaar 

informatie, tools, handvatten, voorbeelden over respijtzorg met elkaar uit te wisselen. 

Twee bestuursleden nemen deel aan deze bijeenkomst.  

-   E-mail: m.b.t.  deelname aan enquête Movisie en de Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein: https://survey.enalyzer.com/?pid=n6n5n3m5. De voorzitter gaat samen met de 

secretaris deze enquête invullen.  

-   E-mail: Klacht over WMO-afhandeling; is inmiddels door de wethouder afgehandeld.  

-   E-mail: m.b.t. vragen gestuurd manifest ZijActief Limburg/Huis voor de Zorg. De 

reden dat zij 1 jaar na het sturen van het manifest contact met ons opnemen, is dat 

ZijActief Limburg eind 2017, bij voldoende belangstelling, voor haar leden een 

informatieavond wil organiseren omtrent de nieuwe Wmo.  

-  Vraag: de huidige agenda aan te vullen met een onderdeel Financiën. Bij dit onderdeel 

zijn een tweetal documenten besproken: 

1. Declaratie reglement 2017. Dit document is te vinden in het openbaar gedeelte van de 

website onder Wmo-raad, Organisatie Wmo- raad, reglementen. 

2. Concept financieel overzicht over 2016. (Dit overzicht is als bijlage toegevoegd). 

 

3. Bestuurszaken 

 

a. Aangepaste Instellingsbeschikking Adviescommissie  

-  De Instellingsbeschikking Adviescommissie is door het bestuur goedgekeurd. 

 

b. Vertegenwoordiging vanuit het bestuur in Overleg Adviesraden Sociaal 

Domein Zuyd-Limburg 

-  Hierbij is afgesproken contactgegevens van J. Raes, m.b.t. deelname aan overleggroep 

Adviesraden Sociaal Domein Zuid-Limburg, aan de voorzitter Wmo-raad door te geven. 

De voorzitter zal de heer Raes in een mail antwoorden over de wijze van overleg. 

  

https://survey.enalyzer.com/?pid=n6n5n3m5
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c. Vicevoorzitterschap per 1 april 2017 

- Per 1 april 2017 wordt de functie Vicevoorzitter officieel vervuld door een nieuw 

bestuurslid. De officiële vermelding ervan vindt plaats in de Wmo-raadsvergadering van 

28 maart as. 

  

d. Aftreden L. Sitompul als bestuurslid d.d. 28 maart 2017 

-  Bestuur van de Wmo-raad S-G is actief bezig met zoeken naar een nieuw bestuurslid 

die de ‘kwaliteitszetel namens het Platform Multicultureel Sittard’ zal kunnen overnemen. 

Voor het geval de betreffende doelgroep aangeeft niet in vervanging te kunnen voorzien, 

zal het bestuur naar een alternatieve oplossing zoeken. Het bestuur denkt hierbij aan een 

afvaardiging vanuit het Sociaal Overleg of vanuit de Wijkteams.  

 

e. Verdeling bestuurswerkzaamheden intern het bestuur 

- Gezien het bovenstaande, is het bestuur van mening dit punt voorlopig te moeten laten 

rusten. 

 

f. Korte terugkoppeling Plenaire vergadering 20 december 2017 

-  Kenbaar wordt gemaakt dat de afhandeling van de bijdrage aan de Ouderen dag op 

correcte wijze is afgehandeld.  

 

g. Het Jaarverslag 2016 

 

Het zal dit keer bestaan uit een terug- en vooruitblik, verzorgd door de voorzitter. Daarin 

zullen slechts de kernpunten Wmo-raad SG vermeld staan + het jaarverslag van de 

Adviescommissie, het verslag van de Commissie WIT en Adviesraad CG-beleid. Ook zal 

het verslag betreffende de financiën en toelichting daarop worden bijgevoegd.  

Aandachtspunt: vanaf volgend jaar wordt van ieder van de bestuursleden verwacht, dat 

hij of zij voor zichzelf vastlegt wat in het voorbije jaar volgens hem of haar van 

importantie was. 

   

h. Korte terugkoppeling vergadering Adviescommissie (11 jan. 2017) 

- De agendapunten van het Ambtelijk Overleg (dd. 18 februari as) betroffen 

hoofdzakelijk de onderwerpen waarover de Adviescommissie op 11 januari j.l. heeft 

vergaderd.  

Het verslag zal op de website van adviescommissie van de Wmo-raad komen te staan. 

 

i. Overleg samenwerking CG-beleid en WIT. 

- Toelichting m.b.t. de huidige werkwijze en stand van zaken van de Werkgroep Integrale 

Toegankelijkheid.  

- Toelichting en bespreking van het VN-verdrag. 

De voordracht voor deelname in de werkgroep volgt op korte termijn. De werkgroep zal 

eventueel uit 3 bestuursleden bestaan. Voor de start van de werkgroep zal nog e.e.a.  

besproken worden.  

Na afloop van de vergadering zal de penningmeester nog een gesprek hebben met de 

heren van CG-beleid en WIT m.b.t financiële zaken. Daarna zal de begroting van WIT 

meer in overeenstemming worden gebracht met de werkzaamheden.  

* De sheet van het VN-verdrag; presentatie en jaarverslag van de externe commissie 

WIT zal z.s.m. digitaal verzonden worden.  
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4. Ambtelijk Overleg d.d. 8 februari a.s. 

-  Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

        a.    Toekomstbestendige Huishoudelijke Ondersteuning 

b.    Eindverslag en advies Beleidsplannen en Verordening Sociaal Domein 

c.    Plan van Aanpak Verwarde Personen 

d.    Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen Wmo 2015 van VWS d.d. 15 nov 16  

*   De agendapunten b, c en d worden overgenomen. Daarnaast worden nog twee 

punten geagendeerd, te weten: 

- Stand van Zaken “Wijkgericht werken” 

- Plan van aanpak VN-verdrag  

 

5. WVTTK & Rondvraag 

-  Geen  

 

6. Sluiting 

 

7. Volgende activiteit Bestuur 

-  Ambtelijk Overleg d.d. 8 februari 2017 SHS 0.06 De Versnelling 

 

Maral Manukjan  

Secretaris  

 

 


