Datum:
Locatie:
Tijd:

14 december 2016
Stadhuis Sittard (SHS) 0.06 De Versnelling
09:30 – 11:30u

Agendapunten:
1. Verslag Ambtelijk Overleg 2 november 2016
- Er zijn geen nadere mededelingen of opmerkingen n.a.v. het verslag.
2. Mededelingen:
i.
Gemeente
Betreft publicatie brochure “Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen” op de website Wmo-raad SittardGeleen.
- Brochure is gepubliceerd op de website van de gemeente Sittard-Geleen:
https://www.sittardgeleen.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Laatste_nieuws_werk_en_inkomen/Folders_en_brochur
es/Eigen_bijdrage_Wmo_voorzieningen

ii. Wmo-raad
- Het Ambtelijk Overleg van 3 mei 2017 is verplaatst naar 10 mei a.s. Plaats en tijd zijn onveranderd.
- Korte toelichting voorzitter Wmo-raad n.a.v. het gesprek met de vertegenwoordigers van de
Adviesraad Gehandicapten & Chronisch Zieken en de werkgroep WIT op 20 november 2016.
De adviesraad CG-beleid heeft een plan opgesteld waarin is opgenomen wat CG gaat ondernemen
met betrekking tot het VN-verdrag. Het valt ons op (naar aanleiding van het gesprek van 20 november
2016) hoe belangrijk het is van elkaars werkwijzen te horen en over zaken uit de praktijk
geïnformeerd te worden. Voor het adviseren naar beleid toe, is zulke informatie essentieel.
3. Stand van zaken “Wijkgericht werken”
- Wordt uitgebreid besproken tijdens de eerstkomende Plenaire vergadering van 20 december a.s.
4. Toekomstbestendige Huishoudelijke Ondersteuning (bespreking rapportage)
Toelichting bij de rapportage van de arrangementensystematiek huishoudelijke ondersteuning. Hierbij
kan gedacht worden aan de wijze waarop de gemeente zich aansluit bij het landelijke traject en de
resultaten van dit traject meeneemt bij de afwegingen rond de arrangementensystematiek. Deze
arrangementensystematiek dient te worden aangepast op basis van de uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep van 18 mei 2016.
De vraag waar de gemeente naar toe wil/de uitgangspunten derhalve, zijn in deze zeer essentieel.
Daarnaast dient de objectieve onderbouwing van deze rapportage in alle zorgvuldigheid plaats te
vinden.
* De status van de rapportage:
Deze zal begin januari 2017 regionaal worden besproken.
Bij vragen kunnen de bestuursleden van de Wmo-raad digitaal of per post de betreffende ambtenaar
benaderen.
5. Eindverslag en advies ‘inspraak visie, opgave en beleidsplannen sociaal domein en
verordeningen’
Vanwege de tijdsdruk wordt dit verschoven naar de eerstkomende AO 8 februari 2017
6. Beleidsplan en Uitvoeringsregels Informele Zorg 2017
Toelichting bij twee essentiële ontwikkelingen m.b.t. Beleidsplan en Uitvoeringsregels Informele Zorg
2017
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I. Mantelzorgcompliment
- Gemeente Sittard-Geleen heeft in haar beleidsplan gekozen de financiële tegemoetkoming, in de
vorm van het ‘mantelzorgcompliment’, voort te zetten. Net als in 2015 kan de doelgroep in 2016 een
mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment. De gemeente S-G wil als waardering aan
mantelzorgers voor hun zorg en inzet betreffende zorgvragers een bedrag van € 175 voor het jaar
2016 toekennen. De criteria om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment zijn
versoepeld, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van het compliment. De aanvraag voor het
mantelzorgcompliment moet ingediend worden bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.
II. Opstellen Kenniscentrum/Knooppunt
- Op deze manier ontstaan er twee stromen rondom ondersteuning en informatie informele zorg,
namelijk: 1 Knooppunt informele zorg/ mantelzorg: als expertise-centrum voor
signaleerders/doorverwijzers en ondersteuningsorganisatie voor mantelzorgers en 2 aanspreekpunt
namens de informele zorgorganisaties.
Voor de Informele Zorg komt er vanaf 2017 geen separaat beleidsplan; dit is opgenomen in het
Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein (Wmo) en in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2017.
7. Cliënt-ervaringsonderzoek
Gemeente Sittard-Geleen heeft deelgenomen aan de Effectmeting onder Wmo-clienten. Doelstelling
van het onderzoek was te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van Wmo-cliënten in deze
gemeente. Het was een kwantitatief onderzoek, uitgezet door middel van een schriftelijke en online
vragenlijst.
Het onderzoek gaat in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen
en welk effect de cliënten ondervinden bij hun zelfredzaamheid. Dit onderzoek geeft daarmee inzicht
in de ervaringen van Wmo-cliënten met de gemeente en de ondersteuning die zij ontvangen.
Op de website van de gemeente staan de “Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo” http://www.sittardgeleen.nl/Inwoners/Zorg_en_Welzijn/Wmo/Resultaten_cli_ntervaringsonderzoek_Wmo).

8. Bespreking folder ‘Ondersteuning Wmo’; concepttekst van de folder is inmiddels
meegestuurd in een bijlage
- Korte toelichting over de concept-folder ‘Ondersteuning Wmo’, waarin vermeld hoe een en ander is
geregeld. Wat vindt er plaats na de aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)? Als de beschikking positief is en ondersteuning wordt toegekend, hoe wordt
vervolgens bepaald wat nodig is en wat betekent dat voor de cliënt?
Gemeente vraagt advies aan de Wmo-raad of de genoemde foldertekst helder is. De
suggesties/opmerkingen van de Wmo-raad zijn doorgegeven en worden meegenomen.
9. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt)
- De gemeenteambtenaar geeft aan dat het “Plan van Aanpak Personen met verward gedrag” in
december 2016 in het College van B&W zal worden besproken.
Daarnaast geeft zij aan dat het PvA mogelijk een onderwerp zou kunnen zijn (agendapunt) tijdens het
komende Ambtelijk Overleg op 8 februari 2017.
10. Rondvraag & Afsluiting
- De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de vergadering.
Maral Manukjan
Secretaris
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