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Vergadering  27 september 2016  

Stadhuis Geleen C2.34 Raadszaal 

 

Aanwezig: dhr. A. de Rouw, dhr. J Verbaat, dhr. C. Grolleman, dhr. H. Vaasen, dhr. J. van den Berg, 

mevr. O. Delil, mevr. Ph.  Frenken, dhr. J. Kerkhofs, dhr. W. Schillings, mevr. M. Kaak- Pels, dhr. L. 

Lemmens, Mevr. C. Sipkema, mevr. M. Walczak, dhr. N.Schrijen, dhr. J. Verbeet, dhr. M. Lemeer, dhr. 

R. Roelofs, dhr. P. Lamberiks, dhr. H. van Geffen, mevr. M. Manukjan – Arakelian, Linda Cörvers 

mevr. L. van Neer- Sitompul.  

 

Afwezig:  mevr. A. Boekelman,  dhr. R. Guffens, dhr. Hilkens, dhr. P. Hennekens, dhr. J. Schreurs, dhr. 

H. Vossen, dhr. G. Maas, dhr. A. Parren. 

 

Agenda  

 

1.  Welkom & Opening door de voorzitter  

 

2.  Vaststellen agenda  

-  De agenda wordt vastgesteld: de presentatie m.b.t. het thema  “Financiële deel van 

het Sociaal Domein” wordt aan het begin van de vergadering ingepland i.v.m. andere 

afspraak van de betreffende ambtenaar om 10.30 uur die ochtend. 

 

3.  Mededelingen Bestuur  

-  Info m.b.t. Begroting 2017 WMO  

-  Mevrouw Corinna Sipkema wordt uitgenodigd deel te nemen in Wmo-bestuur. Zij 

heeft zich verkiesbaar gesteld. De benoeming van Corinna Sipkema (NAH: Niet 

Aangeboren Hersenletsel)  in het bestuur Wmo-raad Sittard-Geleen.  

-  Anita Boekelman heeft  geen  kwaliteitszetel meer in het bestuur i.v.m. haar werk 

(belangenverstrengeling). Zij is d.d. 14 juni 2016 officieel afgetreden. Wel  blijft zij lid 

Wmo-raad.  

-   De Wmo-raad Sittard-Geleen heeft advies uitgebracht inz. het Beleidsplan 2017 – 

2019 Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard -

Geleen 2017. Het Beleidsplan en de Verordening zijn onderdeel van de Concept 

Beleidsplannen 2017-2019 Sociaal Domein.  

-  Op dit moment kent de Wmo een financieel positief saldo dat hij  bij voorkeur wil 

inzetten ter bestrijding van zorgmijding. Immers, op termijn kan zorgmijding leiden tot 

intensievere en daarmee duurdere zorg en ondersteuning. De Wmo-raad wenst met 

het geld in “te hoge” eigen bijdragen van burgers tegemoet te komen. Voor de Raad 
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is dit een zeer belangrijk punt, waarover hij op 20 juni j.l. een brief stuurde aan B&W 

van Sittard-Geleen. Vanzelfsprekend onderkent de Wmo-raad de financiële 

problematiek bij de Jeugdzorg, waar ook zeker iets aan moet worden gedaan. Hij 

acht het op dit moment evenwel onverantwoord geld dat tijdelijk “over” is aan dit doel 

te besteden. Voor het oplossen van problemen in de Jeugdzorg zal derhalve naar 

een andere methode gezocht moeten worden.  

 

4.         Vaststellen verslag plenaire vergadering, 7 juni 2016  

- De namen in het verslag worden verwijderd i.v.m. publicatie. 

- Zoals eerder is afgesproken, wordt  het verslag op de website gepubliceerd en niet 

verzonden.   

- Het antwoord op de brief met het advies aan het College van het B&W betreffende 

het gesprek met zorgmijders staat op de website van de Wmo-raad Sittard-Geleen.  

 - Het verslag wordt goedgekeurd. (wijzigingen zijn verwerkt)  

 

5.  Presentatie  Financiële deel van het Sociaal Domein 

 -  Inzicht in financiën (Sociale Zaken) 

-  Toelichting over Financiële prognose m.b.t. de taken in het Sociale domein 

 -  Bijstelling op basis van 2e kwartaal (Participatie/WMO/Jeugd)  

 -  Nieuw gegeven: VNG en Rijk eens over aanpassingen budget Wmo en Jeugd  

 

    * Zie  e-mail d.d. 7 dec. 2016 mbt de presentatie Financiën SoZa tbv Wmo -Raad. 

  

6.   Stand van zaken  “Wijkgericht werken”   

-  Vier raadsleden, conform afspraak in Wmo raad, bezochten het sociaal wijkteam in 

Buchten- Holtum en stadsdeel 5/Stadbroek in Sittard.   

Er komt een coach per wijk ( Buchten/Holtum en Stadbroek) die de taken gaat 

overnemen van de teamleden nu. Samenwerking met artsen en andere werkers in de 

wijk staat nog niet vast. 

Persoonlijk zijn zij van mening dat we hier toch sterker op moeten zitten. Het lijkt een 

papieren tijger te worden van een ambtenaar die ergens in een ivoren toren van alles 

bedenkt. 

Ondanks de mooie theoretische intenties van het project Hallo 2020 dat twee jaar 

geleden al is gestart, weet de gemeente nog niet hoe zij Burgerparticipatie in de 

praktijk vorm moet geven. Essentiële zaken als het intensief betrekken van het 

wijkplatform bij alle ontwikkelingen is er voorlopig nog niet bij.  
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Op dit moment bestaat er onbegrip betreffende de indelingen gebiedgericht en 

wijkgericht werken. Dat moet omschreven kunnen worden.  

- Bij de komende plenaire vergadering, in bijzijn van betrokken ambtenaar, zal 

opnieuw terugkoppeling plaats gaan vinden.  

Discussiepunten:  

-      Verschil tussen Wijkgericht werken of Gebiedsgericht werken 

-     Wat zijn de vertrekpunten en hoe worden die gerealiseerd? 

-      Hoe ver is de gemeende met zijn plan/uitvoering om e.e.a. te realiseren?  

-      Hoe lang blijven wij zoekend naar het meeste efficiënte uitvoeringsbeleid?  

 

7.  Inkomende en Uitgaande stukken 

 

-  Uitnodiging integrale wijkbenadering Lindenheuvel: Op 13 oktober vindt er in het 

wijkcentrum Lindenheuvel een bijeenkomst plaats over de route die mensen 

doorlopen als ze zorg of ondersteuning nodig hebben vanuit de gemeente. Er zullen 

veel medewerkers van zorgaanbieders zijn die aangeven wat er volgens hen goed 

gaat en wat er beter kan. Tijdens de vergadering is aangegeven dat er een 

afvaardiging van de Wmo-raad gestuurd wordt; de secretaris zou de betreffende 

namen krijgen voor de aanmeldingen. 

-  Document ‘Visie, missie, beleid’ kon nog niet worden afgerond, evenals de thema’s 

die bijzondere aandacht verdienen: de respons vanuit de Wmo-raad bleek minimaal, 

waardoor onduidelijk bleef welke thema’s tot verdieping aanleiding kunnen geven.  

- Ouderendag. Zaterdag 1 oktober van 13:30 tot 16:30 uur in de Hanenhof Geleen.  

-  Voor de ouderen van Born en omgeving: woensdag 12 oktober van 13:30 tot 16:30 

uur in het Gemeenschapshuis Born.  

- Voor de ouderen van Sittard en omgeving: donderdag 13 oktober van 12:45 tot 

17:00 uur  in Fortunato Sittard.  

-   Aanvraag financiering voor de activiteiten rondom het VN-verdrag wordt in  

behandeling genomen tijdens de bestuursvergadering d.d. 18 oktober a.s.   

 

8.  Terugkoppeling uit Ambtelijk Overleg  

-  Het Ambtelijk Overleg d.d. 21 september 2016 is vervangen, in dit geval door het 

Bestuurlijk overleg van de Raad. Dit gezien de voorbereiding Conceptadvies Wmo-

raad Sittard-Geleen betreffende het concept Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal 

Domein van de gemeente Sittard-Geleen, deelplan Wmo.  
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9.  Rondvraag  

- Adviesraad Chronisch zieken en Gehandicapten-beleid Sittard-Geleen is nog 

steeds druk bezig met het zoeken naar een vertegenwoordiger in het bestuur om de 

kwaliteitszetel die deze Stichting daarin heeft op te vullen. Het is mogelijk dat hij  

binnenkort iemand vindt met de nodige ervaring en expertise voor deze 

bestuurszetel.   

-  De mogelijkheid om in te spreken in de commissie DIWZ is door de Wmo -raad 

sterk aanbevolen. 

-  Op de conceptnotulen van de Raadsvergadering komen de namen van 

aanwezigen/afwezigen te staan. Bij de publicatie worden ze weggehaald.   

              -  Thema m.b.t. keukentafelgesprek op de agenda van het komende jaar zetten.  

 -   Verzoek om sponsoring COS (Ouderendag Sittard); nog geen besluit genomen.  

  

10.  Sluiting  

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

vergadering.  

 

11.  Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen 2016  

        Dinsdag, 20 december 2016 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal  

 

 

Actiepunten:  

-   De thema’s (financiën  en de gevolgen daarvan) en “Wijkgericht werken” staan bij ons hoog 

op de agenda en komen zeker terug.  

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

Sittard-Geleen’ opstellen.  

-Tijdens de vergadering van de Raadscommissie DIWZ op 24 november 2016 zal het bestuur 

zich voorbereiden op een eventueel inspreken in de vergadering van de Raadscommissie m.b.t. 

het “Beleidsplan 2017 -2019 Sociaal Domein”.  

 

 

Maral Manukjan 

Secretaris  


