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I. Voorwoord  

 

2016 was een bewogen jaar voor ons, waarin belangrijke onderwerpen aan bod zijn 

gekomen. We zijn inhoudelijk diep ingegaan op het beleid van de gemeente voor de 

komende jaren.  Onze eenheid was daadkrachtig  op de visie van het gevoerde beleid, 

maar de politiek neemt te weinig aanbevelingen over. We maken ons zorgen over de 

gevolgen van het WMO-beleid voor de zwakkere medeburgers en zullen hier het 

komende jaar nog extra aandacht aan besteden.  Het kunnen bepalen van de prijs van 

ondersteuning is niet waar wij voor gaan, maar de waarde die de ondersteuning heeft.  

Te veel zien wij rekenmeesters die echt nog veel meer moeten kijken of de inhoud van 

het geleverde wel is zoals de vrager het bedoeld heeft. 

Het komende jaar zullen wij vanuit het VN-verdrag extra aandacht besteden aan de 

toegankelijkheid van de ondersteuning.  

Via onze vernieuwde website blijven wij de mensen goed informeren en de mogelijkheid 

bieden voor suggesties en opmerkingen. 

In de komende periode verwachten we vele onrustige politieke ideeën en zullen we goed 

moeten volgen in hoeverre ons WMO-beleid te verbeteren is. 

 

Hank van Geffen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Pagina | 4  
Versie 6 maart 2017 

 

II.  Interne Organisatie 

 

Ledenlijst Wmo-raad Sittard-Geleen   

 

A.    Bestuur Wmo-raad  
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B.  Leden  
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C. Adviescommissie 

 

Voorzitter:   Dhr.  Albert de Rouw 

Secretaris:   Dhr.  Jos Braam 

Lid:             Dhr.  John Schreurs 

Lid:             Dhr.  Noël Schrijen 

 

D. Kascommissie 

 

  Mevr.  Ph. Frenken 

  Dhr.    L. Lemmens 

 

E. Commissie WIT 

 

    Voorzitter: dhr. H. Evers 

 

F. Adviesraden Sociaal Domein WM 

    Dhr.  A.J.J.L de Rouw, namens bestuur 

Dhr.          A,J. van den Berg, namens Wmo-Raad 

Dhr.          L. Lemmens, namens Wmo-Raad 

 

 

G. Ambtelijke Ondersteuning Gemeente Sittard-Geleen 

 

    Dhr.            J. Renkens  (tot februari 2016)          

    Mevr.          L. Cörvers   (vanaf februari 2016)                      
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III.   ACTIVITEITEN 

 

A. Vergaderingen Wmo-raad 

 

1. JAARVERGADERING Wmo-raad op 15 maart 2016 

Raadszaal gemeentehuis te Geleen. 

 

Agenda: Welkom & Opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Presentatie nieuwe 

leden: Mevr. C. Sipkema namens de Doelgroep mensen met een NAH en Dhr. A. Parren 

op persoonlijke titel. Bespreking Thema’s Wmo-raad Sittard-Geleen 2016: 

Vertegenwoordiging in “Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek”. 

Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 15 december 2015. Presentatie Jaarverslag 

2015 door de secretaris. Presentatie Financieel Jaarverslag 2015 door de 

penningmeester. Verslag door de kascontrolecommissie. Begroting 2016. Aftredende 

Bestuursleden: 2de secretaris (stelt zich niet herkiesbaar).  

Verkiezing Bestuursleden (Dhr. A. Parren en Mevr. C. Sipkema). Inkomende en 

Uitgaande stukken. Terugkoppeling uit Ambtelijk Overleg. Presentatie nieuwe website 

Wmo-raad Sittard-Geleen (Magenta).  

 

2.  Vergadering Wmo-raad op 07 juni 2016 

Raadszaal Gemeentehuis te Geleen 

 

Agenda:  Welkom & Opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Mededelingen 

Bestuur Info m.b.t. financiële middelen WMO. Vaststellen verslag plenaire vergadering, 

d.d. 15 maart 2016. Presentatie Thema “Wijkgericht werken”, door medewerker 

gemeente met aansluitend inhoudelijke discussie.  Inkomende en Uitgaande stukken. 

Terugkoppeling uit Ambtelijk Overleg. 

 

3. Vergadering Wmo-raad op 27  september 2016 

Raadszaal Gemeentehuis te Geleen 

 

Agenda:  Welkom & Opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Mededelingen 

Bestuur Info m.b.t. Begroting 2017 WMO. Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 

7 juni 2016 . Presentatie Financiële deel van het Sociaal Domein door medewerker 

gemeente. Inkomende en Uitgaande stukken. Terugkoppeling uit Ambtelijk Overleg. 
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4. Vergadering Wmo-raad op 20 december 2016 

 Raadszaal Gemeentehuis te Geleen 

 

Agenda: Welkom & Opening door de voorzitter. Vaststellen agenda. Mededelingen 

Bestuur Info m.b.t. Begroting 2017 WMO. Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 

27 september 2016. Stand van zaken “Wijkgericht werken” (medewerker gemeente 

Sittard-Geleen). Plan van aanpak VN-Verdrag. Inkomende en Uitgaande stukken. 

Terugkoppeling uit Ambtelijk Overleg. 

 

5.  Informele bijeenkomst Wmo-raad op 25 februari 2016  

Locatie:  Gemeenschapshuis De Baandert in Sittard  

 

Agenda: Ontvangst; Inleiding door de voorzitter Hank van Geffen; inleiding door de heer 

Herman Langenveld, voorzitter van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning 

Heerlen; Onderwerp: de structuur van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning 

Heerlen; Inleiding door de heer Jan Raes, voorzitter Overleg Adviesraden Tripool; 

Onderwerp: de doelstelling van het Overleg Adviesraden Tripool: Informeel samenzijn. 
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B. Vergaderingen Bestuur  

 

1. Bestuursvergadering op  14 januari  2016 

 Stadhuis Geleen  

 

Agenda: Terugkoppeling uit Externe Overlegfora / Vergaderingen/Ambtelijk Overleg. 

Bespreking Concept agenda Ambtelijk Overleg d.d. 28 januari 2016. Bestuurszaken: 

Korte terugkoppeling plenaire vergadering Wmo-raad Sittard-Geleen, d.d. 15 december 

2015. Bespreking Jaarverslag Wmo-raad Sittard-Geleen 2015, Convenant tussen de 

Stichting Adviesraad CG-beleid2 Sittard-Geleen en de Stichting Wmo-raad Sittard-Geleen, 

Offerte Reclamebureau Magenta m.b.t. nieuwe website, Thema’s 2016 e.v. , 

Voorraadagenda 2016, Behandeling Inkomende en Uitgaande stukken, Planning 

gesprekken 2016 met: Burgemeester (1 x), Wethouders (2-3 x), Raadsfracties (1-2 x), 

Informele bijeenkomst op 25 februari 2016.  Wie worden er uitgenodigd? Van welke 

leden Wmo-raad Sittard-Geleen wordt afscheid genomen? Inventarisatie 

vertegenwoordigers Belangengroeperingen in Wmo-Raad Sittard-Geleen.  

 

2. Bestuursvergadering op 23 februari 2016 

Locatie:  Stadhuis Geleen  

 

Agenda: Actiepunten Bestuursvergadering. Inkomende en Uitgaande stukken. 

Terugkoppeling uit Externe Overlegfora / Vergaderingen: Overleg Adviesraden Tripool, 

Sittard, Voorlichting Doelgroepenvervoer Limburg, Stein. Vaststellen concept agenda 

Ambtelijk Overleg d.d. 08 maart 2016. Gewijzigde data Ambtelijk Overleg voor 2e t/m 4e 

kwartaal 2016. Overzicht Dossierhouders gemeente Sittard-Geleen Bestuurszaken: 

Bestuurssamenstelling. Jaarvergadering Wmo-raad Sittard-Geleen, d.d. 15 maart 2016: 

Jaarverslag Wmo-Raad Sittard-Geleen 2015; Agendapunten / concept agenda (Bijl F) 

Stichting Adviesraad CG-beleid Sittard-Geleen: Gesprek voorzitters Wmo-raad Sittard-

Geleen en Adviesraad CG-beleid Sittard-Geleen, Stand van zaken m.b.t. ondertekening 

convenant: Stand van zaken budget commissie WIT. Nieuwe website: Stand van zaken. 

Thema’s 2016 e.v. Thema’s 2016 vaststellen. Planning gesprekken 2016 met gemeente 

Sittard-Geleen: Wethouders Raadscommissie DIWZ3. Informele Bijeenkomst d.d. 25 

februari 2016: Laatste Stand van zaken: Visie, Missie, Kernwaarden, Beleid, Speerpunten 

en Doelstellingen. Wmo-raad Sittard-Geleen: Afronding en definitieve vaststelling. Doel- 

/ Belangengroepen in Wmo-raad Sittard-Geleen: Huidige vertegenwoordiging: Wie 

missen we? 

 

  

                                                           
2 Chronisch zieken en Gehandicapten beleid 
3 Commissie Decentralisering, Inkomensondersteuning, Wijkgericht werken en Zorg en welzijn 
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3.   Bestuursvergadering 5 april 2016 

Locatie:  Stadhuis Geleen  

 

Agenda: Actiepunten Bestuursvergadering d.d.. 25 feb. 2016. Inkomende en Uitgaande 

stukken. Terugkoppeling uit Externe Overlegfora / Vergaderingen / Adviezen. Gesprek 

tussen de drie separate Adviesraden Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen. Formeren 

van een Werkgroep Eigen Bijdrage.  Voorstel voor agendapunten voor het komende 

Ambtelijk Overleg, d.d. 20 april  2016. Bestuurszaken:  Voorstel tot het houden van een 

zgn. Hei-dag.  Planning gesprekken gemeente: Wethouder/Raadscommissie DIWZ. Korte 

terugkoppeling Jaarvergadering d.d. 15 maart 2016.  Voorstel om de lancering van de 

nieuwe site via de stadskrant of via Lokale Omroep Start kenbaar te maken. Wie gaat dit 

regelen? Website: Welke van onderstaande documenten willen we op onze website 

opnemen en voor leden en niet-leden Wmo-raad Sittard-Geleen toegankelijk maken? 

4.   Bestuursvergadering  op 14  juni 2016 

 Brainstormsessie  

 Locatie:  Fitland 

 

Agenda:  Mededeling beëindiging bestuurslid Wmo- raad. Bespreking concept-agenda 

voor het komende AO . Bestuurssamenstelling: Invulling vacature binnen het bestuur van 

de kwaliteitszetel voor de Adviesraad CG- beleid. Actiepunten Bestuursvergadering.  

Invulling 2e of Ambtelijk secretaris + stand van zaken met betrekking tot de secretariële 

ondersteuning van de Adviescommissie.  Gesprek voorzitters Wmo-raad Sittard-Geleen 

en Adviesraad CG-beleid Sittard-Geleen. Nieuwe website: Stand van zaken.  Planning 

gesprekken 2016 met gemeente Sittard-Geleen en overige activiteiten Bestuur: Gesprek 

Wethouders Verblakt, Geilen d.d. 21 juli 2016; Onderwerpen voor het gesprek; Brief 

m.b.t. advisering aan College van B&W. 

Hei-dag:  Afronding en vaststelling document over Visie, Missie, Beleid etc: Welke 

Thema’s voor 2016 e.v. van belang zijn en bijzondere aandacht moeten krijgen.  Betere 

verdeling van de werkzaamheden binnen het bestuur. Completeren van de nieuwe 

Website ten aanzien van zaken waar het bestuur evt. nog een besluit over moet nemen. 

Erkend wordt het belang van de Adviescommissie aan wiens inbreng Wmo-raad en 

bestuur grote waarde hechten. Afgesproken wordt volgend jaar rond deze tijd opnieuw 

een Hei-dag te organiseren, samen met leden van de Adviescommissie, ten einde onder 

meer gestelde voornemens te evalueren. 
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5.   Bestuursvergadering 21 september 2016  

Locatie: Stadhuis Sittard  

 

Agenda: Verslag/Terugkoppeling vergadering Adviescommissie/Externe Overlegfora/ 

Vergaderingen. Bestuurszaken: Vaststellen advies aan College van B&W met betrekking 

tot het Wmo-deel uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2019. Vaststellen advies 

Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Sittard-Geleen 2017. Vertegenwoordiging vanuit het bestuur voor GGD-

gerelateerde zaken. 

Ambtelijk  Overleg: vaststellen datum en mogelijke punten/vragen voor het Ambtelijk 

Overleg. Onderzoek naar zelfredzaamheid waar Sittard-Geleen ook bij betrokken is 

(Trouw, 30 juni 2016). 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. Het niet verzilveren van indicaties door overgangspatiënten (Jaarstukken 

2015).  

 

6. Bestuursvergadering op 18 oktober 2016 

Locatie:  Stadhuis Geleen  

 

Agenda: Verslag & Actiepunten vergadering 21 september 2016; 

Verslag/Terugkoppeling plenaire vergadering Wmo-raad, d.d. 27 september 2016. 

Terugkoppeling uit Externe Overlegfora / Vergaderingen. Bestuurszaken: 

Vertegenwoordiging vanuit het bestuur voor GGD-gerelateerde zaken. Adviesraad CG-

beleid Sittard-Geleen: Subsidieaanvraag Plan van Aanpak VN-verdrag; Adviesraden 

Sociaal Domein: ALV Koepel op 27 okt 16, Den Haag (deelname). Verdeling 

bestuurswerkzaamheden intern het bestuur. Kwartaalrapportage website en toelichting 

door Magenta. Statistieken website 10 mei tot 14 oktober (Google Analytics). Beleid ten 

aanzien van subsidiëring van activiteiten, zoals Dag van de Ouderen. Vaststellen 

agendapunten Ambtelijk Overleg.  

 

7. Bestuursvergadering op 29 november 2016 

Locatie:   Stadhuis Geleen  

 

Agenda: Verslag/Terugkoppeling vergadering Adviescommissie. Inkomende en 

Uitgaande stukken. PGB Nieuwsflits Poll PGB & blog. Bestuurszaken: Terugkoppeling uit 

Bestuurlijk Overleg d.d. 21 september 2016; Vertegenwoordiging vanuit het bestuur voor 

GGD-gerelateerde zaken; Deelname Landelijk Overleg WMO Adviesraad Gemeenten, 3 

februari 2017, Landgoed Trompenburg; Terugtreden Vicevoorzitter; Aftreden bestuurslid 

d.d 28 maart 2017; Verdeling bestuurswerkzaamheden intern het bestuur; Verzoek CG 

beleid inzake subsidie werkgroepen VN- verdrag; Beleidsplan 2017 - 2019 Sociaal 

Domein/Terugkoppeling: inspreekrecht Wmo-raad. Agendapunten Plenaire vergadering 

20 december a.s.: Voorstel: Servie Broers uitnodigen om zijn presentatie “Decentralisatie 

(Wmo 2015) in uitvoering” te geven a. Stand van zaken m.b.t. de website Wmo-raad 

Sittard-Geleen,  b. Stand van Zaken “Wijkgericht werken”.  

Korte terugkoppeling Ambtelijk Overleg, d.d. 02 november 2016. Vaststellen 

punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg: Wijkgericht werken & Memo iz 

doorontwikkeling wijkgericht werken Stadbroek en Stadsdeel 1; Tussenrapportage 
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Huishoudelijke ondersteuning; Toekomstbestendige Huishoudelijke Ondersteuning; 

Eindverslag en advies inspraak visie, opgave en beleidsplannen sociaal domein en 

verordeningen; Beleidsplan en Uitvoeringsregels Informele Zorg 2017. 

 

 

C. Bestuurlijk  Overleg op 20 juni 2016 

Locatie:  Stadhuis  Sittard 

 

Onderwerp: Bestuurlijk Overleg tussen Portefeuillehouders Sociaal Domein gemeente 

Sittard-Geleen en Wmo-raad Sittard-Geleen 

Locatie: Stadhuis Sittard 

Deelnemers aan het overleg:  

 

Genodigden: 

Namens de gemeente: 

mevr.  A.C.H. Verblakt-Schmeits (wethouder) 

dhr.  L.G.A.J. Geilen (wethouder) 

mevr.  L. Cörvers (contactambtenaar) 

 

Namens het bestuur Wmo-raad: 

dhr.  H. van Geffen (voorzitter) 

dhr.  A.J.J.L. de Rouw (vicevoorzitter) 

mevr. M. Manukjan (secretaris) 

dhr.  A. Parren (bestuurslid) 

 

Agenda: Opening en welkom. Het verslag van het overleg op 23 april 2015. Actuele en 

toekomstige financiële situatie gemeente Sittard-Geleen m.b.t. het Sociaal Domein. De 

veranderingen in het Sociaal Domein. Stand van zaken betreffende commissie WIT. 
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D. Ambtelijk Overleg 

 

1. Ambtelijk Overleg op 28 januari 2016 

Locatie:   Standhuis  Sittard 

 

Agenda:  Manifest voor een betere uitvoering van de Wmo 2015 in de praktijk: 

Informatie over op welke wijze de gemeente Sittard-Geleen denkt met dit manifest van 

ZijActief en Huis voor de Zorg om te gaan. Clientondersteuning: Informatie over 

cliëntondersteuning op basis van geactualiseerd Memo Cliëntondersteuning. Eigen 

bijdrage: Uitleg van de regeling, zoals die door de gemeente Sittard-Geleen wordt 

toegepast, betreffende de eigen bijdrage in het kader van de Wmo 2015. Subsidie PiW & 

MEE: Informatie over de stand van zaken met betrekking tot de gemeentelijke subsidie 

voor PiW en MEE voor 2016.  

Doelgroepenvervoer: Hoe het doelgroepenvervoer vanaf 2016/2017 zal worden ingericht. 

Dit op grond van het feit dat bij de aanbesteding Openbaar Vervoer in Limburg voor de 

periode 2016-2031 het Doelgroepenvervoer niet is meegenomen en dus zal separaat 

moeten worden aanbesteed. Regeling betreffende Meldingen, Klachten en 

Bezwaarschriften in het kader van de Wmo: Toelichting op de regeling betreffende 

meldingen, klachten en bezwaarschriften zoals die door de gemeente Sittard-Geleen 

wordt toegepast. Dit in het bijzonder in relatie tot de Wmo 2015:  Ervaringen vanuit de 

Wmo-Raad Sittard-Geleen betreffende meldingen en klachten. 

 

2. Ambtelijk Overleg op 8 maart 2016 

Locatie: Stadhuis Sittard 

 

Agenda:  Kwaliteitsbeleid ten aanzien van Wmo: Informatie over gemeentelijk 

Kwaliteitsbeleid, -procedure, -criteria & -borging ten aanzien van de Wmo. Informatie 

over kwaliteitsbewaking van zorgverleners / dienstverleners. Informatie over 

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) & Benchmark m.b.t. gemeentelijk Wmo beleid en 

uitvoering ervan.  

Overlegtafels in het kader van de Wmo: Welke “Overlegtafels” zijn er binnen de 

gemeente Sittard-Geleen betreffende de Wmo en het Sociaal Domein en over welke 

thema’s wordt overleg gevoerd? Wat zijn de doelstellingen van deze “Overlegtafels”? Hoe 

is de informatie-uitwisseling naar de Wmo-raad Sittard-Geleen georganiseerd? 

Monitor c.q. Kwartaalrapportage Sociaal Domein. Inbreng vanuit vergadering 

Raadscommissie DIWZ d.d. 18 februari 2016. Hallo 2020, Plan van Aanpak 

Transformatie: Informatie over de actuele stand van zaken over “Hallo 2020”  en de 

betrokkenheid van de Wmo-raad Sittard-Geleen bij dit Plan van Aanpak. 

Doelgroepenvervoer: Informatie-uitwisseling betreffende de inrichting van het 

Doelgroepenvervoer vanaf 2016/2017 naar aanleiding van de voorlichting door de 

Projectgroep Doelgroepenvervoer Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling 

Omnibuzz.  
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3.  Ambtelijk Overleg op 20 april 2016 

Locatie: Stadhuis Sittard 

 

Agenda: Aanpassing Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning 2016.  Beleid 

gemeente Sittard-Geleen ten aanzien van Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning: Vragen 

over het beleid van de gemeente Sittard-Geleen ten aanzien van de Eigen Bijdrage voor 

Wmo ondersteuning en de mogelijke consequenties van dit beleid.  Sociale Agenda 2017 

– 2019: Informatie over de plannen van de gemeente Sittard-Geleen met betrekking 

punt de “Sociale Agenda 2017 – 2019”. Betrokkenheid van de Wmo-raad Sittard-Geleen 

bij het opstellen van deze “Sociale Agenda 2017 – 2019” (Behandeling staat gepland 

voor de Gemeenteraadsvergadering van november 2016). Hallo 2020, Plan van Aanpak 

Transformatie: Informatie over de actuele stand van zaken over “Hallo 2020”  en de 

betrokkenheid van de Wmo-raad Sittard-Geleen bij dit Plan van Aanpak. 

Doelgroepenvervoer: Informatie over de actuele stand van zaken betreffende de 

inrichting van het Doelgroepenvervoer vanaf 2016/2017. (Dit op basis van de 

voorlichting Doelgroepenvervoer Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.  

  

4.  Ambtelijk Overleg op 1 juni 2016  

Locatie: Stadhuis Sittard 

 

Agenda: Gemeente: Publicatie brochure “Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen” op de 

website Wmo-raad Sittard-Geleen. Wmo-raad. Klachten, meldingen, signalen en 

bezwaren. Beleid Sociaal Domein & Sociale Routekaart 2017 – 2019: Informatie over de 

stand van zaken met betrekking tot het actualiseren van het beleid voor het Sociaal 

Domein & Sociale Routekaart 2017 – 2019. Betrokkenheid van de Wmo-raad Sittard-

Geleen bij de actualisering. Beleid gemeente Sittard-Geleen ten aanzien van Eigen 

Bijdrage Wmo ondersteuning: Antwoorden op de vragen en aanvullende vragen over het 

beleid van de gemeente Sittard-Geleen ten aanzien van de Eigen Bijdrage voor Wmo-

ondersteuning en de mogelijke consequenties van dit beleid.  Doelgroepenvervoer: 

Informatie over de actuele stand van zaken betreffende de inrichting van het 

Doelgroepenvervoer vanaf 2016/2017. 

 

5. Ambtelijk Overleg op 13 juli  2016  

Locatie: Stadhuis Sittard 

 

Agenda: Actuele en toekomstige financiële situatie gemeente m.b.t. het Sociale Domein: 

Informatie over de actuele en toekomstige financiële situatie van de gemeente Sittard-

Geleen met betrekking tot de Wmo in relatie tot het gehele Sociale Domein. 

Beleidsplan Sociaal Domein: Informatie over de aanpassingen van het Sociaal 

Beleidsplan & Sociale Routekaart 2017 – 2019. Betrokkenheid van de Wmo-raad Sittard-

Geleen bij de aanpassing. Artikel 2.2.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: Hoe 

wordt door de gemeente uitvoering gegeven aan het gestelde in dit artikel? 
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6. Ambtelijk Overleg op 2 november  2016  

Locatie: Stadhuis Sittard 

 

Agenda: Ontwikkelingen Gebiedsgericht / Wijkgericht werken. Aanpassing beleid 

Huishoudelijke Hulp op basis van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 

mei 2016. Brief B&W aan de Gemeenteraad d.d. 07 juli 2016  Brief VNG d.d. 20 juli 

2016. Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein Sittard-Geleen. Onderzoek naar 

zelfredzaamheid waar Sittard-Geleen ook bij betrokken is. 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.  Het niet verzilveren van indicaties door 

overgangspatiënten (Jaarstukken 2015). 

 

7. Ambtelijk Overleg op 14 december 2016 

Locatie:   Stadhuis Sittard 

 

Agenda: Stand van zaken “Wijkgericht werken” . Toekomstbestendige Huishoudelijke 

Ondersteuning (bespreking eindrapportage). Eindverslag en advies inspraak visie, 

opgave en beleidsplannen sociaal domein en verordeningen. Beleidsplan en 

Uitvoeringsregels Informele Zorg 2017. Cliënt Ervaringsonderzoek. Bespreking folder 

‘Ondersteuning Wmo’; concepttekst van de folder is inmiddels meegestuurd in een 

bijlage. 
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E.   Interne Commissies:    

 

1.  Adviescommissie Jaarverslag 2016 

 

a. Algemeen: 

1. De Adviescommissie heeft 7 vergaderingen gehouden en heeft het bestuur van 

de Wmo-raad Sittard-Geleen over diverse onderwerpen geadviseerd. 

2. Samenstelling: 

I.  Voorzitter: Albert de Rouw 

II.  Lid/Secretaris: Jos Braam 

III. Lid: John Schreurs 

IV.  Lid: Noël Schrijen 

 

b. Adviezen Beleidszaken: 

Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein: 

i. In september is een advies aan het bestuur uitgebracht over het 

Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein. Het advies had betrekking op het 

deelbeleidsplan Wmo en de verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Sittard-Geleen 2017. De aanbevelingen in dit advies zijn vrijwel 

compleet door het bestuur overgenomen en naar het College van B&W 

gestuurd. 

ii. Het bestuur heeft naar aanleiding van opmerkingen vanuit de leden een 

brief met aanvullende opmerkingen naar het College van B & W gestuurd. 

 

c. Adviezen Overige zaken: 

 

Naast adviezen op het gebied van Beleidszaken heeft de Adviescommissie het 

bestuur ook geadviseerd met betrekking tot: 

1. Doorontwikkeling Wijkgericht werken 

 

Op basis van een drietal memo’s van de gemeente heeft de Adviescommissie een 

positieve indruk gekregen van de doorontwikkeling van het Wijkgericht werken in 

de gemeente Sittard-Geleen. De Adviescommissie heeft wel aangegeven om in 

overleg met het bestuur graag de vinger aan de pols te willen houden wat betreft 

de praktische uitvoering van deze doorontwikkeling. 

2. Toekomstbestendige Huishoudelijke Ondersteuning 

 

Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 

2016 betreffende de invulling van de Huishoudelijke Ondersteuning, heeft de 

gemeente in een tweetal rapporten een inventarisatie gemaakt van de situatie in 

de gemeente Sittard-Geleen. Op basis van deze inventarisatie zijn voorstellen 

opgesteld die intern de gemeente verder worden uitgewerkt. De Adviescommissie 

heeft nog geen adviezen aan het bestuur gegeven en wil eerst een concretere 

invulling van de voorstellen afwachten. Wel zijn aan het bestuur enkele vragen 
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voorgelegd, met het advies deze voor verduidelijking voor te leggen aan de 

gemeente. 

3. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 

 

Naast eerdere voorstellen voor aanvullende vragen, zie punt 4.a., heeft de 

Adviescommissie aan het bestuur enkele vragen voorgelegd met het advies deze 

voor verduidelijking voor te leggen aan de gemeente. Deze vragen hadden vooral 

betrekking op de maatregelen/acties die gemeente denkt te gaan/willen nemen op 

grond van het rapport “Effectmeting Wmo gemeente Sittard-Geleen”. 

4. Folder Ondersteuning Wmo 2017 

 

Door de Adviescommissie is het bestuur geadviseerd over de concepttekst van 

een door de gemeente nieuw uit te geven folder over de Wmo. Het advies had 

betrekking op de helderheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid van deze 

informatiefolder. 

 

d. Overige: 

 

a. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 

 

De Adviescommissie heeft enkele aanvullende vragen voor het 

Cliëntervaringsonderzoek (CEO), door tussenkomst van het bestuur, voorgelegd 

aan de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente. De vragen hadden 

betrekking op de opvang/begeleiding van jonge kinderen (<13 jaar) in relatie tot 

de uitvoering van het beleidsplan “Hulp bij het Huishouden”. Helaas pasten deze 

vragen niet binnen het stramien van vragen die de gemeente voor het CEO aan 

haar inwoners heeft voorgelegd. Zie ook punt 3.c. 

 

b. Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen 

 

Door de Adviescommissie is, door tussenkomst van het bestuur, aan de 

verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente een vragenlijst voorgelegd 

betreffende het gemeentelijk beleid ten aanzien van de eigen bijdrage voor Wmo-

voorzieningen. Het doel van doel van deze vragen was inzicht te krijgen in: 

i. het gemeentelijk beleid betreffende de hoogte van de eigen bijdrage 

ii. de communicatie hierover met de zorgvragers 

iii. het potentieel risico van zorgmijden op grond van de hoogte van de eigen        

bijdrage. 

 

Op grond van de antwoorden van de gemeente is geconstateerd dat: 

 

i. de Gemeenteraad Sittard-Geleen indertijd heeft besloten dat de maximale 

 toegestane hoogte voor eigen bijdrage dient te worden berekend. 

ii. De gemeente de zorgvragers niet kan informeren over de daadwerkelijke 

hoogte van de te betalen eigen bijdrage. Deze berekening is door de 
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Rijksoverheid opgedragen aan het CAK, op basis van inkomens- en 

vermogensgegevens van de zorgvrager. De gemeente kan hierover niet 

beschikken en uitsluitend verwijzen naar de CAK rekentool. 

iii. De gemeente geen onderzoek deed naar het mijden van zorg en de 

redenen hiervan. Door het bestuur is de gemeente dringend geadviseerd 

dit onderzoek wel uit te voeren en dit advies is door de gemeente 

overgenomen. 

 

Noot:  De verlaging van de eigen bijdrage door de Rijksoverheid in 2017 kan een 

positief effect hebben op de verlening van Wmo-voorzieningen. 

 

c. Indicatiebeschikkingen 

 

Door de Adviescommissie is gekeken naar de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de 

indicatiebrieven & -beschikkingen, zoals die door de gemeente naar de zorgvragers 

wordt gestuurd. Geconstateerd is dat deze brieven en beschikkingen in een moeilijk te 

lezen en te begrijpen, vaak juridische, taal zijn opgesteld, met ook vaak een overdaad 

aan informatie. De meeste zorgvragers begrijpen dan ook weinig tot niets van de 

indicatiebrieven en –beschikkingen. Door het Huis voor de Zorg is, op verzoek van de 

gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, deze inventarisatie gecoördineerd en 

gecommuniceerd met de betreffende gemeenten. De gemeente Sittard-Geleen heeft 

de brief en beschikking aangepast. De Adviescommissie zal in 2017 deze documenten 

weer in beschouwing nemen. 

 

d. Uitvoering gemeentelijk Beleidsplan Sociaal Domein 

 

De Adviescommissie wil meer diepgang brengen in haar taak als adviseur van het 

bestuur op thema’s die de Wmo betreffen. Hiertoe dient men meer inzicht te krijgen in 

de effecten van de uitvoering van de gemeentelijke beleidsplannen ten aanzien van de 

Wmo. Hiervoor zal het noodzakelijk zijn dat men op Ambtelijk niveau gesprekken 

voert over uitvoeringszaken. Met het bestuur zijn hierover afspraken gemaakt om te 

voorkomen dat zaken die beleid en uitvoering betreffen door elkaar heen gaan lopen. 

De Adviescommissie zal in 2017 een nog duidelijkere invulling geven aan dit thema, 

zoals uit de uitwerking van de Thema’s voor 2017 moge blijken. 
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2.  Adviescommissie  

 

Thema’s Jaarprogramma 2017 

De Adviescommissie wil naast het adviseren van het bestuur Wmo-raad Sittard-Geleen 

inzake het Wmobeleid van de gemeente Sittard-Geleen, in 2017 aandacht besteden aan 

de volgende thema’s en in voorkomend geval hierover aan het bestuur advies 

uitbrengen. 

      1.     Wijkgericht werken: 

i. Doorontwikkeling van de pilots in Stadbroek en Stadsdeel 1 

ii. Stadsbrede implementatie 

iii. Hallo 2020: Stand van Zaken, evaluatie en (evt. noodzakelijke) bijstelling 

 

     2.      Meldingen / Klachten / Kwaliteit: 

iv. Proces ten aanzien van de behandeling en afdoening van meldingen en 

klachten door gemeente en dienstverleners en de invloed hiervan op de 

kwaliteit van de zorg en ondersteuning. 

v. Kwaliteitsmeting / -evaluatie / -borging 

vi. Indicatie van eventuele knelpunten 

vii. Beleving van de zorgvrager/burger ten aanzien van de regelgeving Sociaal 

Domein 

  

  3.    Informele Zorg: 

           i.  Beleidsplan en Uitvoeringsregels 2017 

 

 4.    Cliëntondersteuning: 

i. Eén loketprincipe 

ii. De invulling van (onafhankelijke) cliëntondersteuning (keukentafelgesprek) 

iii. Het gebruik van de Zelfredzaamheidmatrix 

iv. Duidelijke en begrijpelijke communicatie vanuit de gemeente en 

dienstverleners 

v. Procedure, toekenning en verstrekking van noodzakelijke hulpmid.d.elen 

 

5.    Beleid en Uitvoering Sociaal Domein: 

              i.  Eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning o.b.v. de nieuwe richtlijnen VWS 

ii.  Gemeentelijke criteria en normering van de arrangementen voor zorg en 

ondersteuning 

iii. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) / Benchmark en de inbreng vanuit de 

zorgvrager. 

iv. Evaluatie en (evt. noodzakelijke) bijstelling van de onderliggende 

Beleidsplannen en de Uitvoeringsregels. 

v.  Zorgmonitor 

 

  6.   Communicatie: 

i. Communicatie tussen Wmo-raad Sittard-Geleen en inwoners Sittard-Geleen 

ii. Communicatie gemeente Sittard-Geleen met haar inwoners  
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E 2. Commissie WIT 

 

Adviesraad Chronisch zieken en Gehandicaptenbeleid Sittard-

Geleen 

 

Kort verslag van de commissie WIT (Werkgroep Integrale Toegankelijkheid) 

over 2016. 

 

Bijeenkomsten die door de commissie WIT in het jaar 2016 zijn bijgewoond: 

  

In 2016 hebben we maandelijks contact gehad met medewerkers van de gemeente  

Sittard-Geleen. Gezamenlijk hebben we onderzocht wat de toegevoegde waarde is van 

het, in een vroege fase, betrokken zijn/worden in projecten rondom toegankelijkheid van 

openbare gebouwen en openbare ruimten. 

Daarnaast vindt er ieder kwartaal overleg plaats met wethouder Geilen. Belangrijk 

gesprekspunt in dit overleg was: Hoe het in 2016 geratificeerde VN- verdrag voor gelijke 

rechten voor mensen met een beperking vorm te geven en te borgen binnen de 

gemeente Sittard-Geleen. 

Voorts heeft de werkgroep een aantal presentaties/inleidingen verzorgd voor een grote 

groep (technische) ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen, wijkplatforms en de  

Wmo-raad. 

Een aantal projecten waarvoor in 2016 gevraagd of ongevraagd advies gegeven is:           

  

• Reconstructie kruising Bachstraat-Wehrerweg, 

• Reconstructie rotonde Hemelsley-Wehrerweg,  

• Rotonde De Wissel te Sittard, 

• ‘t Trefpunt Munstergeleen, 

• Wijkcentrum Leijenbroek,  

• Hogeschool Zuyd en bibliotheek De Ligne, 

• Inrichting nieuwe bushalten aan De Ligne,  

• Stadswinkel Geleen, 

• Reconstructie Mgr. Claessensstraat/ Stadswegske, 

• Hubertushuis Geleen,  

• MFA Sanderbout, 

• Brandweer Sittard-Geleen (expertise brengen en halen), 

• Contrasten en kleurgebruik winkelcentrum Limbrichterveld, 

• Entreepartij gemeenschapshuis Broeksittard, 

• DRIS- panelen busstation Sittard-Geleen (advies naar Provincie Limburg). 

  

 

Adviesraad Chronisch zieken en Gehandicapnbeleid Sittard-Geleen 
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F.   Overleg Adviesraden Sociaal Domein WM 

Het overleg heeft in 2016 4x plaatsgevonden op de volgende data: 

14 januari, 18 april, 11 juli en 17 oktober.  

 

1. Algemeen: 

 

a. Met ingang van 01 januari 2016 is de opzet van het “Wmo-RZO overleg 

Westelijke Mijnstreek” gewijzigd in het “Overleg Adviesraden Sociaal Domein 

Westelijke Mijnstreek” en het “Regionaal Zorgvragersoverleg Westelijke 

Mijnstreek”. 

b. In het Overleg hebben zitting vertegenwoordigingen vanuit de Wmo-raad 

Sittard-Geleen, Participatieraad Stein, Burgeradviesraad Sociaal Domein Beek en 

de Adviesraad Sociaal Domein Schinnen. 

c. De vertegenwoordiging vanuit de Wmo-raad Sittard-Geleen bestond uit: 

i. Albert de Rouw (vicevoorzitter en in 2016 voorzitter van het Overleg) 

ii. Jan van den Berg (lid) 

iii. Léon Lemmens (lid) 

 

2. Doel: 

 

a. Het uitwisselen van informatie, het van elkaar leren, o.a. op het gebied van 

i. Adviezen op gemeentelijke beleid in het Sociaal Domein 

ii. Ontwikkelingen binnen de eigen gemeente t.a.v. het Sociaal Domein 

b. Het afstemmen van adviezen over beleid in het Sociaal Domein die op het niveau 

van de Westelijke Mijnstreek door de vier gemeenten gezamenlijk wordt 

afgestemd. 

c. Informatie vanuit het Regionaal Zorgvragersoverleg Westelijke Mijnstreek/RZO-

WM. De voorzitter van het RZO-WM is daarom dan lid van het Overleg. 

d. Bespreken van specifieke thema’s die bij van belang zijn voor alle Adviesraden 

binnen het Overleg. 

 

3. Besproken belangrijkste Thema’s: 

 

a. Mobiliseren van de achterban: Het blijkt moeilijk te zijn om de juiste signalen 

van de achterban ten aanzien van de uitvoering van het beleid in het Sociaal 

Domein goed boven tafel te krijgen. 

b. Kwaliteit, klachten & signalen: Het is van belang om inzicht te hebben in de 

klachten en signalen omtrent het gemeentelijk beleid Sociaal Domein en 

uitvoering ervan, alsmede die over de zorgaanbieders. Mede op basis hiervan 

van een indicatie van de kwaliteit van het beleid, beleidsuitvoering en 

werkzaamheden van de zorgaanbieders worden gekregen. 

c. Eigen Bijdrage: De hoogte van de eigen bijdrage in de vier gemeenten van de 

Westelijke Mijnstreek en het effect hiervan op de zorgvraag en het risico op zorg 

mijden. 

d. Huishoudelijke Hulp: Het gevolg van de uitspraken van de Centrale Raad van 

Beroep ten aanzien van het beleid omtrent de Huishoudelijke Hulp wordt 

besproken en het thema wordt aangehouden in verband met mogelijke 

aanpassingen van het huidige gemeentelijk beleid. 

e. Manifest ZijActief & Huis voor de Zorg: Het manifest richt zich op een betere 

uitvoering van de Wmo 2015 in de praktijk door gemeenten. 
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IV.  Bijlagen 

  

Aan:   de algemene vergadering van de Wmo-Raad 

Van:   Piet P.  Lamberiks, namens het bestuur van de Wmo-Raad 

Betreft:  Financieel overzicht 2016 en (aangepaste)begroting 2017 

 

 

Sittard, 6 maart 2017 

 

Geachte leden van de algemene vergadering, 

 

Conform het bepaalde in de statuten, treft u hierbij de volgende financiële overzichten 

aan:  

• Financieel overzicht over het boekjaar 2016; 

• (Aangepaste) begroting 2017. 

 

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een tekort van € 1.702. Dit tekort is onttrokken aan 

het vermogen. Het bestuur is van mening dat het hier om verantwoorde bestedingen 

betreft. De meerkosten hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de 

website en huisstijl ontwikkeling.  

 

Over het boekjaar 2016 kan de volgende toelichting worden gegeven: 

• De onkostenvergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen is lager dan de 

begroting. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het aantal leden van de 

Wmo-Raad substantieel is afgenomen. De begroting was gebaseerd op 35 

personen (inclusief de bestuursleden), terwijl het gemiddeld bezoek per 

vergadering in 2016 ca. 21 personen was. Ook aan de andere vergaderingen was 

minder uitgegeven. Dit werd veroorzaakt door enerzijds het aantal vergaderingen 

en anderzijds het aantal deelnemers per vergadering.  

 

• De kosten van deskundigheidsbevordering liepen redelijk in de pas met de 

begroting. 

 

• Op de posten “Vernieuwing website” en “Externe kosten website” kan de volgende 

toelichting worden gegeven: De kosten van de ontwikkeling van de website is in 
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overeenstemming met de begroting. In de extra kosten van de website zijn 

begrepen de kosten voor het “vullen” van het intranet, alsmede het opzetten van 

de SEO (Search Engine Optimization).  

SEO kan worden gedefinieerd als: Het geheel aan activiteiten bedoeld om 

een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van 

een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden”.  

 

• Onder “Administratieve Ondersteuning en Drukwerk” zijn opgenomen de kosten 

voor ontwikkeling huisstijl alsmede het vervaardigen van naambordjes voor de 

vergaderingen van de Wmo-Raad.  

 

 

 

De begroting 2017 is aangepast in verband met de aanpassing van de Werkgroep 

Integrale Toegankelijkheid (WIT). De onkostenvergoedingen zijn in overeenstemming 

gebracht met de vergoedingen die verstrekt worden binnen de Wmo-Raad. Ook is in de 

begroting een post opgenomen voor een nieuw op te starten commissie inzake het 

adviseren van de Gemeente m.b.t. het VN-Verdrag voor personen met een beperking.  

Het financieel overzicht 2016 alsmede de begroting 2017 zijn door het bestuur 

vastgesteld in haar vergadering van 6 maart 2017. 

Ik hoop dat ik voldoende toelichting heb gegeven en ben graag bereid desgevraagd uitleg 

te geven. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Piet Lamberiks, penningmeester 
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Verslag kascommissie Wmo-Raad Sittard-Geleen over het jaar 2016 
 
Aan:   Het bestuur van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen 
 De algemene vergadering van de Wmo-Raad Sittard-Geleen 
 
Inleiding 
 
Op basis van de statuten artikel 8 lid 3 heeft de algemene vergadering van de Wmo-Raad de 
kascontrolecommissie benoemd. De commissie voor het jaar 2016 bestaat uit mevrouw   
Ph. Frenken en de heer. L. Lemmens.  
 
Het financieel overzicht bestaat uit een opstelling van baten en lasten over 2016 en een 
vermogensopstelling per 31 december 2016. Dit overzicht is opgenomen in het jaarverslag 
over 2016. 
 
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een tekort van € 1702 (2015 overschot € 2.865). Het 

tekort over 2016 is onttrokken aan het vermogen.  

Het vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 35.843, inclusief de bestemmingsreserve. 

Per 31 december 2015 was dit vermogen € 37.545. 

Rapportage omtrent de bevindingen 

De commissie heeft het financieel overzicht over 2016 gecontroleerd op basis van de 

aanwezige bescheiden. Zij komt tot de conclusie dat het financieel overzicht een correct 

beeld geeft van de baten en lasten over 2016 en de vermogensopstelling per 31 december 

2016. 

De commissie adviseert het bestuur het financieel overzicht vast te stellen en daarmee aan 
de penningmeester decharge te verlenen over zijn beheer en over zijn verslaglegging over 
het afgelopen boekjaar.  
 
Tevens adviseert de commissie aan de Wmo-Raad decharge te verlenen aan het bestuur 
voor de in 2016 verrichte handelingen voor zover die uit het financieel overzicht blijken. 
  
 
Sittard-Geleen, 8 maart 2017 
 
Besluit tot goedkeuring door de kascommissie 
 
Originele versie is getekend.   Originele versie is getekend. 
 
Ph. Frenken     L. Lemmens 
 
 
Besluit tot vaststelling en decharge, genomen in de vergadering van 28 maart 2017 
 
H. van Geffen, voorzitter van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen 
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B.  Koepel- en Doelgroepenorganisaties  

 

Het Huis voor de Zorg werkt nauw samen met: 

• SOL. Het Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een       

verstandelijke beperking in Limburg. 

• PML. Het Platform Mantelzorg Limburg is dé provinciale Organisatie, die zich inzet 

voor de belangen van mantelzorgers in Limburg. 

• PAZ. Het Platform Allochtone Zorgvragers komt op voor de belangen van allochtone 

zorgvragers in Limburg. 

• PCOB. Limburg. Een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin 

de leden, zelf ouderen, actief participeren (Protestants Christelijke Ouderenbond). 

• KBO Limburg is een Organisatie in Limburg voor de senior van nu die zich inzet voor 

een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving (Katholieke Bond 

Ouderen). 

• ANBO van en voor senioren die zich ongeacht hun geloof of politieke overtuiging 

willen aansluiten bij een sterke, onafhankelijke organisatie (Algemeen Nederlandse 

Bond Ouderen). 

• LOC zeggenschap in zorg. LOC vertegenwoordigt op landelijk niveau 1 .700 

medezeggenschapsorganen in zorg en welzijn. LOC is ook actief in Limburg. 

• Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg stelt zich tot algemeen doel 

systematische en structurele betrokkenheid en medezeggenschap van zorgvragers op 

het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en met betrekking tot 

de maatschappelijke integratie in het bijzonder te bevorderen en te versterken in 

Limburg. 

• FGL  Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg, de Limburgse provinciale 

koepelorganisatie, die de collectieve belangen behartigt van mensen met lichamelijke 

of zintuiglijke beperkingen en van mensen met een chronische ziekte in Limburg. 

• Streekzorg Westelijke Mijnstreek. Negen (vrijwilligers)-organisaties werken 

samen voor informele zorg en welzijn in de Westelijke Mijnstreek onder de noemer 

Streekzorg Westelijke Mijnstreek. Deze organisaties (Streekzorg Westelijke 

Mijnstreek) staan met ca. 1.000 vrijwilligers voor iedereen klaar: Buddyzorg Limburg; 

Het Nederlandse Rode Kruis; Humanitas; Partners in Welzijn; Nationale Vereniging de 

Zonnebloem; Stichting Horizon; Stichting Thuishulpcentrale De Brug. 

Telehulpverlening Limburg; Stichting HIP (Hulp in Praktijk). 
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C. Handige Websites 

 

www.mezzo.nl www.dementieonline.nl 

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl www.carenzorgt.nl 

www.regelhulp.nl www.handeninhuis.nl 

www.mantelzorgmakelaar.nl www.ciz.nl 

www.mezzo.nl/steunpuntmantelzorg www.pgb.nl 

www.werkenmantelzorg.nl www.wmo-adviescentrum  

www.wmoraad-sittardgeleen.nl www.adviesraad-cg.nl 

www.dezorgverandertmee.nl www.iederin.nl 

www.sociaal-overleg.nl  

 

http://www.mantelzorgerbenje/
http://www.wmo-adviescentrum/
http://www.sociaal-overleg.nl/

