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Datum:  27 september 2017 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 
Tijd:  09:30u – 11:30u 
 
Er zijn 5 bestuursleden aanwezig. De overige 3 leden hebben zich afgemeld.  
 
Agendapunten: 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 10 mei 2017 
 
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Het vermelde 
onder punt 4 inzake doelgroepen Wmo (data-analyse) komt in de volgende 
vergadering van 8 november aan de orde.  
 
2. Mededelingen: 
 
i. Gemeente: er zijn op dit moment geen mededelingen. 
              

ii.  Vanuit de Wmo-raad: De Wmo-raad heeft alle politieke partijen een document 
met aandachtspunten inzake Toegankelijkheid en VN-verdrag gestuurd aan alle 
partijen, die in maart 2018 aan de verkiezingen meedoen.  

  De vergader planning 2018 wordt in de volgende vergadering besproken. 
    
 
3. Stand van zaken Huishoudelijke Ondersteuning. 
 
Het onderzoeksbureau HHM zal op 28 september de resultaten van het 
onderzoek naar een objectief normenkader presenteren. We ontvangen op 8 
november de beleidsregels en moeten binnen 6 weken advies uitbrengen. 
 

 
4. Advies verordening Wmo Gemeente Sittard-Geleen. 
 
De verordening komt in december in de raad en treedt in werking m.i.v. 1 
januari 2018. Er worden nog wijzigingen aangebracht. De Wmo-raad kan 
eventueel nog nadere adviezen geven  
  
 
5. Stand van Zaken m.b.t. plan van aanpak verwarde personen 
 
Twee nieuwe ambtenaren stellen zich voor. Zij behandelen dit agendapunt. 
Schets huidige situatie: De MHFA-cursus (Mental Health First Aid) zal naar 
verwachting starten in oktober. Hierbij zullen ook vrijwilligers worden betrokken. 
De suggestie wordt gedaan om hierbij ook de winkeliersvereniging te betrekken. 
Er is onderzoek gedaan naar de problematiek inzake huisvesting voor personen 
met verward gedrag. De opdrachtgevers zijn de Gemeente Sittard-Geleen en de 
woningbouwvereniging Zo Wonen. In het laatste AO-overleg wordt dit punt weer 
aan de orde gesteld. Er is overleg opgestart tussen partners in het strafcircuit en 
de verzorgers om de aansluiting tussen het strafrecht en de zorg te bespreken.  
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Aan de orde komt ook de z.g. Crisis-kaart op te stellen door de zorgbehoevende 
zelf. De centrale vraag zelf is: Wat moet er gebeuren als er met mij (de 
zorgbehoevende) iets gebeurt. Vervolgens wordt de Psycholance besproken.  
 
 
6. Beschermd wonen. 
 
De projectleider Beschermd wonen wordt voorgesteld. De komende jaren wordt 
een ontwikkeling in gang gezet van beschermd wonen naar beschermd thuis. 
Vandaag, 27 september, is er een eerste bijeenkomst. Vanaf 2020 wordt de 
uitvoering van “Beschermd wonen” overgeheveld van Maastricht naar de eigen 
gemeente. De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein gaan hierbij 
samenwerken. Voor de drie gemeenten komt er een plan van aanpak. Voor 
kerstmis moet de Wmo-raad hierover advies uitbrengen.  
 
7. Actualiteit m.b.t. onderzoek: “Waar staat je Gemeente”. 
 
In de laatste uitgave op de website komen nog oudere cijfers voor. De 
ambtenaren zullen nagaan wie de cijfers aanlevert. In de volgende vergadering 
wordt hierop teruggekomen.  

 
8. Clientervaring Wmo Sittard-Geleen 
 
Wat gaat de gemeente doen met dit rapport? De, door de Wmo-raad, gestelde 
vragen worden doorgenomen en zoveel mogelijk beantwoord.  
Zowel vanuit beleid (de verantwoordelijke mensen) als vanuit het team Wmo 
(uitvoering)wordt hieraan aandacht besteed. Tot nu toe is er geen aanleiding 
geweest het bestaande beleid te veranderen. Aandacht wordt gevraagd voor 
mensen die aan melding hebben gemaakt en het gevraagde niet is toegekend. 
Wat zijn hiervan de redenen. Deze groep zit niet in het landelijk onderzoek. 
Omdat nog niet alle vragen zijn beantwoord, komen we in een volgende 
vergadering hierop terug.  

 
9. WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 
 
Geen opmerkingen  
  
10.Rondvraag & Afsluiting 
 
Vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de  
vergadering.  
                    
Piet Lamberiks  
Waarnemend Secretaris 


