
 

 

Vergadering:   20 december 2016  

Locatie:   Stadhuis Geleen, C 2.34 Raadszaal  

Tijd:   09:30 – 12:00 uur 

 

  

 

1. Welkom & Opening door de voorzitter  

 

2. Vaststellen agenda  

-  De agenda wordt vastgesteld:  

In de agenda staat dat dhr. Evers een presentatie gaat geven over het Plan van Aanpak 

VN-verdrag. Het wordt evenwel een presentatie over de werkgroep WIT; mocht er tijd 

over zijn, dan zou de voorzitter CG-beleid aan het einde nog iets kunnen vertellen over 

het Plan van Aanpak VN-verdrag.  

 

3. Mededelingen Bestuur  

Info m.b.t. Begroting 2017 WMO  

-  Korte toelichting m.b.t. de begroting van de Wmo-raad over het boekjaar 2017. Deze 

begroting is in de bijlage meegestuurd naar alle leden van de Wmo-raad Sittard-Geleen. 

-  Over het toekennen van een bijdrage van € 250 m.b.t. verzoek sponsoring COS 

(Ouderdag Sittard) is een besluit genomen; toekenning is mogelijk in de vorm van 

representatie. Volgens onze statuten is toekenning in de vorm van sponsoring niet 

toegestaan. 

-  Voor de financiering van dergelijke activiteiten dient voortaan een aanvraag bij de 

gemeente plaats te vinden en niet bij de Wmo-raad. 

-  De begroting 2017 wordt hierbij vastgesteld.  

 

4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 27 september 2016 (zie 

bijlage)  

 -  Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.  

 

 

 

5. Stand van zaken “Wijkgericht werken” (gemeenteambtenaar Sittard-Geleen) 

 - Tijdens de presentatie wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de doorontwikkeling van 

wijkgericht werken verloopt, hoe men in de praktijk te werk gaat en wat men eraan doet 

om mensen die ondersteuning nodig hebben om zelf-regie te krijgen of te houden, 

vroegtijdig te ondersteunen. Dit teneinde te voorkomen dat problemen escaleren 

(preventie). De ontwikkelingen en daarmee de verbinding met het sociaal domein en wat 

hierbij van belang is, krijgen de meeste nadruk.  

Tevens wordt toelichting gegeven over de voortgang, de voorgenomen structuur en de 

doelen van de twee pilots die al gestart zijn, waarbij het ‘gebiedsgericht werken sociaal 

domein’ in samenhang wordt gebracht met ‘gebiedsgericht werken leefbaarheid en 

veiligheid’. 

De oude aanpak heeft niet echt gewerkt en daarom wordt nu op diverse schaalniveaus 

met een nieuwe werkwijze te werk gegaan. In lijn hiermee heeft de gemeente in de 

programma-aanpak Hallo 2020 aangegeven, samen met de maatschappelijke partners, 

dichtbij de inwoners te gaan werken, met het perspectief van die inwoners op het 

netvlies.  

Medio 2017 vindt een (tussen)evaluatie plaats van de pilots. Op basis van de resultaten 

wordt het vervolgtraject ingezet. Door de nieuwe inzet naast de op dit moment 

gebruikelijke inzet te leggen, worden de kosten vergeleken. Ook wordt gekeken in 

hoeverre de eigen inzet van de betrokkenen binnen het sociale netwerk toeneemt. 

Tevens worden de ervaringen van betrokken inwoners en professionals geëvalueerd. 



 

 

Daarmee kan een globaal onderbouwd beeld van de impact en de effectiviteit worden 

geschetst. 

* Afgesproken: Over een half jaar (na de zomervakantie) wordt het thema ten aanzien 

van de doorontwikkeling van het wijkgericht werken opnieuw op de agenda van de Wmo-

raad geplaatst. Dit, om te evalueren in hoeverre de gemeente in de praktijk invulling 

geeft aan haar theorie over wijkgericht werken. 

 

6.    VN - verdrag 

-  Presentatie voorzitter over de Commissie WIT (Werkgroep Integrale Toegankelijkheid), 

o.a. over haar werkwijze, de aandachtsgebieden, de voorbereiding/uitvoering van een 

aantal projecten en de bespreekpunten en gesprekfrequentie met de betreffende 

wethouders van de gemeente S-G.    

Afgesproken wordt dat zowel de activiteiten van de werkgroep WIT als extra 

adviescommissie van de Wmo-raad S-G, als het Plan van Aanpak m.b.t. het VN-verdrag 

met een extra URL op onze website komen.  

 Gezien de tijd wordt de presentatie m.b.t. het door de adviesraad CG-beleid opgestelde 

Plan van Aanpak in het kader van het ‘VN-Verdrag’ verschoven naar de eerstkomende 

vergadering van de Wmo-raad.  

  

7.  Inkomende en Uitgaande stukken   

-  Plan van Aanpak VN-verdrag ‘Verdrag inzake rechten van personen met een handicap’ 

(subsidieaanvraag Adviesraad CG- beleid). 

-  Verslag bezoek Sociaal Wijkteam Buchten-Holtum en Wijkplatform Stadbroek (drie 

Wmo-raadsleden). 

-  Uitnodiging Servie Broers voor de presentatie m.b.t. de vervolgcursus 

Wmo/decentralisatie, over het thema “Decentralisaties (Wmo 2015) in uitvoering”.  

-  Bericht/ terugkoppeling m.b.t. Integrale wijkbenadering Lindenheuvel. 

-   Situatie aangaande wijksteunpunt Amusant in Geleen-Zuid.  

-  Een brief ‘Aan de Voorzitter van het College van Burgemeester & Wethouders van de 

gemeente Sittard-Geleen’.  

-  Inspreekrecht voorzitter Wmo-raad S-G in de Raadscommissie DIZW  24 november 

2016 aangaande het conceptbeleidsplan Wmo, de door de Wmo-Raad ingebrachte 

adviezen. 

 

8. Terugkoppeling uit Ambtelijk Overleg  

Een korte toelichting van de voorzitter over de agendapunten die de afgelopen en de 

komende periode op de agenda van de Wmo-raad stonden/staan bij het Ambtelijk 

Overleg. 

E.e.a. met de nadruk op volgende punten/thema’s: 

- Beleidsaanpassingen Huishoudelijke Hulp op basis van de uitspraken van de CRvB van 

18 mei 2016.  

-  Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein Sittard-Geleen 

 -  Ontwikkelingen m.b.t.  Wijkgericht werken  

-  Beleidsplan en Uitvoeringsregels Informele Zorg 2017; voor 2017 bestaat geen 

Uitvoeringsnotitie.  

 

9.  Rondvraag  

-  Afscheid wordt genomen van aftredend Wmo-raadslid, wegens verhuizing naar een 

andere gemeente.  

-  Inleveren declaraties vóór 30 januari 2016. 

  

10.  Sluiting  

-  De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de 

vergadering.  



 

 

 

11.  Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen 2017 

        Dinsdag, 28 maart 2017/ Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal.  

 

 

M. Manukjan-Arakelian 

secretaris 

 

 


