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Verslag Bestuursvergadering 

 

Datum: 18 oktober 2016 

Locatie: Stadhuis Geleen SHG – C 1.00 De Maaszaal 

Tijd:  9:30u – 11:30u 

 

Bij aanvang van de vergadering wordt allereerst ons nieuwe bestuurslid welkom geheten. We 

zijn blij met haar komst en wensen haar veel succes bij haar nieuwe werkzaamheden. 

 

1. Verslag & Actiepunten vergadering 21 september 2016 

- Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.  

 

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

- De plenaire vergadering van 27 september 2016 uitgebreid besproken: Dit laatste jaar 

bevonden we ons als bestuur in een lastige situatie; m.n. het begin ervan gaf de nodige 

hoofdbrekens. Zo was er een vrijwel geheel nieuw samengesteld bestuur en veranderde 

tegelijkertijd het nodige in de Wmo-wetgeving. Hoewel we ons op dit moment nog in de 

groeifase bevinden, zijn we desalniettemin boven verwachting bezig: de inbreng van de leden 

van de Wmo-raad is aanzienlijk groter geworden en ook zijn we  meer met de inhoud van de 

zaak bezig dan met het (vergader)proces, waardoor de haalbaarheid van doelstellingen veel 

dichterbij komt. We kunnen makkelijker onderscheid maken tussen inhouds- en 

betrekkingsniveau. Ook kunnen we ons beter op speerpunten van de Wmo (als wijkgericht 

werken) focussen. Onze wens is als vanuit een koepel te kijken naar de zaken die ons aangaan; 

daaraan wordt met enthousiasme gewerkt.    

 

3. Inkomende en Uitgaande stukken 

-  Verslag Noël Schrijen mbt bezoek Wijkplatform Stadbroek, 05 okt 16 (niet besproken). 

- Verslag Arno –Parren mbt bezoek Sociaal wijkteam Buchten-Holtum, KW 41 (niet besproken). 

-  Het gesprek met dhr. Karel Meijer gaat plaatsvinden direct na de bestuursvergadering. 

-  Aanvraag financiering voor de activiteiten rondom het VN-verdrag (e-mail d.d. 23 sept. ‘16). 

De volgende discussie vindt plaats: zie agendapunt 5. 

 

4. Terugkoppeling uit Externe Overlegfora/Vergaderingen (punten wegens tijdgebrek nog niet 

behandeld). 
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-  Arno: 18 juli 16 - Terugkoppeling/bespreking regionaal gezondheidsbeleid 2016 –     2019. 

 

5. Bestuurszaken 

a. Vertegenwoordiging vanuit het bestuur voor GGD-gerelateerde zaken (niet behandeld).  

b. Adviesraad CG-beleid S-G: Subsidieaanvraag Plan van Aanpak VN-verdrag 

- Toelichting voorzitter Wmo-raad op gesprek met Adviesraad Gehandicapten en - Reacties op 

het plan van aanpak van de stichting CG-beleid inzake het VN- verdrag ‘Rechten van de mens’ 

door stichting CG-beleid (e-mail d.d. 22-09-2016). 

De adviesraad CG-beleid zal een plan opstellen waarin is opgenomen wat CG gaat 

ondernemen met betrekking tot het VN-verdrag en welke financiële impact deze activiteit 

heeft. De  verwachting van CG is, dat de Wmo-raad, als tussenpersoon tussen college en 

adviesraad, deze activiteiten  faciliteert. Voor de duidelijkheid: dit laatste zal binnen het bestuur 

van de Wmo-raad nog moeten worden doorgesproken en vastgesteld (Motivering Doelstelling 

Aanpak Financiële consequenties). Er zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt met 

een vertegenwoordiging van de Adviesraad CG-beleid over deze zaak.  

Afgesproken is: belangrijke zaken als bovengenoemd punt zullen in de toekomst niet meer via 

de mail besproken worden, maar uitsluitend via fysiek overleg.   

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

- Niet besproken.  

d. Verdeling bestuurswerkzaamheden intern het bestuur 

- De herverdeling van de werkzaamheden binnen het bestuur is uitgebreid besproken. Hierbij 

wordt gedacht aan bestuurs-vertegenwoordiging in het Overleg Adviesraden Sociaal Domein 

Westelijke Mijnstreek en het Tripool Overleg, maar ook aan wie het beheer van de website en 

de communicatie op zich gaat nemen. 

Er volgt een discussie over hoe het dan verder moet: wie neemt de taken over? Zodra het 

bestuur voltallig is zal een beslissing genomen worden over wie de vertegenwoordiging bij 

beide overleggen overneemt. 

Zo is onduidelijk hoe zinvol het steken van (veel) tijd in het bijhouden van onze website is, dit in 

het licht van het aantal bezoeken (zie het volgende punt e):   

e. Kwartaalrapportage website en toelichting door Marloes Beurskens (Magenta) (Bijl E). 

Statistieken website 10 mei tot 14 oktober (Google Analytics). 

Gezien belang en complexiteit van haar verhaal leek het ons zinvol de gehele Raad ervan op de 

hoogte te stellen. Zij zal voor de komende plenaire vergadering opnieuw worden uitgenodigd. 



 

3 
 

 - Tijdens de eerstkomende Jaarvergadering op 28 maart 2017 zal Lucie Sitompul aftreden als 

bestuurslid. Haar tweede termijn van 4 jaar loopt dan immers af en zij is daardoor niet 

herkiesbaar. Zij bezet een kwaliteitszetel namens het “Platform Multicultureel Sittard” en in 

wezen zal vanuit deze doelgroep een nieuw bestuurslid moeten worden voorgedragen. 

Dit wordt op de agenda gezet, zodat tijdens de Jaarvergadering een nieuw bestuurslid kan 

worden voorgesteld of dat haar doelgroep aangeeft niet in vervanging te kunnen voorzien. Het 

bestuur zal in dat laatste geval naar een alternatieve oplossing moeten zoeken. 

f. Beleid t.a.v subsidiëring van activiteiten, zoals Dag van de Ouderen  

- Het toekennen van een bijdrage zou voor de vorm representatie genoemd kunnen worden en 

niet sponsoring.  

Voorstel: een maximum bijdrage van € 250 alleen toe te kennen voor de organisatie in 2017. 

- Komt nog terug tijdens plenaire vergadering.  

 

6. Vaststellen agendapunten Ambtelijk Overleg op 02 nov. 16 

Agendavoorstel: 

a. Aanpassing beleid Huishoudelijke Hulp op basis van de uitspraken van de CRvB van 18 mei 16.  

i. Brief B&W aan de Gemeenteraad dd 07 juli 16 

ii. Brief VNG dd 20 juli 16 

b. Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein Sittard-Geleen 

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

d. 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. waar het zorgmijding betreft. 

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

-    Gehele punt is niet behandeld. Het volgende Ambtelijk overleg staat voor  2  november a.s. 

op de agenda van het bestuur.  

 

7. WVTTK & Rondvraag 

- Alsnog bespreking contact tussen Jeugdraad en Participatieraad. 

 

8. Sluiting 

 

9. Volgende activiteit Bestuur 

a. Ambtelijk Overleg, dd 02 nov.16, SHS – 0.10 Het Knooppunt 

b. Bestuursvergadering, dd 29 nov.16, SHG – 3.04 Oude Raadszaal 



 

4 
 

 

 

Maral Manukjan 

Secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


