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1.  Welkom & Opening door de voorzitter  

 
De voorzitter heet iedereen welkom en zegt dat in deze vergadering ook 
stil wordt gestaan bij het 10-jarig bestaan van de Wmo-raad. De 
vergadering wordt geopend. 
 
 

2.  Vaststellen agenda  
 
  Aan de agenda wordt toegevoegd een presentatie over huishoudelijke  
  hulp door een behandelend ambtenaar. 
 
 
3.  Mededelingen Bestuur 
 

A. Voorziening voor slechtzienden 
 

Op de website is een voorziening aangebracht voor slechtzienden. Dit is 
een eerste stap. Op de website is aangegeven hoe je ervoor kunt 
zorgen dat teksten worden voorgelezen. Bijlagen kunnen niet worden 
voorgelezen.  

  
B. Website Wmo-raad S-G.  
 
Informatie m.b.t. enkele kengetallen in het gebruik van de website over 
de periode 12 juni 2017 tot en met 29 september 2017. 
 
De vorige periode was 29 maart 2017 tot en met 11 juni 2017 - een 2,5 
maanden. Deze periode is van 12 juni tot en met 29 september - dus 
ongeveer een gelijke periode. 
 
Een aantal zaken die opvallen: 
- Ditmaal meer gebruikers, sessieduur iets korter en minder bezochte 
pagina's. 
- Grote stijging van gebruikers uit de regio Born. 
- Stijging van het aantal nieuwe bezoekers. 



 

- Sterke stijging van het aantal gebruikers met een mobiele telefoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Financiën  
 
De begroting over 2018 zal worden behandeld tijdens de Wmo-raad van 
december 2017. Deze begroting hoeft niet worden ingediend bij de 
Gemeente, omdat er een subsidie toezegging is verstrekt over de jaren 
2016-2018. Over 2019 moet de begroting weer bij de Gemeente 
worden ingediend. 
 
- Afscheid van L. Sitompul 
 
Omdat mevrouw Sitompul zich heeft afgemeld voor de vergadering van 
vandaag, zal het afscheid op een ander moment plaatsvinden.   
 
- Stilstaan bij het 10-jarig-bestaan Wmo-raad S-G 
 
De voorzitter staat nog even stil bij het 10-jarig bestaan. Aan de leden 
van de raad wordt gebak aangeboden. 
 
 

4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 20 juni 2017 (bijlage A)  
 

 Met enkele kleine wijzigingen werd het verslag vastgesteld. 
 
 

5.  De gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 (zie bijlage B)  
 
  De vergadering was het eens met de inhoud van de brief.  

Verder is besproken dat we mogelijk 22-3-2018 opnieuw een brief 
moeten doen uitgaan naar alle dan bekende fracties in de 
gemeenteraad. Hierin kunnen dan de voor ons belangrijke punten bij 
het opstellen van de plannen onder de aandacht worden gebracht. 
Het punt of we dan te zeer politiek bezig zijn kwam hier ook aan de 
orde.  
Dit is niet het geval zolang wij geen keuzes maken voor partijen maar 
alle partijen op dezelfde manier wijzen op punten die voor de raad van 
belang zijn. 
Punten die gemist werden in de brief: armoedebeleid. 
Dit laatste kunnen we op de onze agenda plaatsen en ook meenemen in 
het sociaal overleg (november 2017) 
 



 

 
    
5a  Ingelast agendapunt: presentatie huishoudelijke hulp 

(Ambtenaar Gemeente) 
 

De te geven huishoudelijke hulp moet duidelijk omschreven zijn in 
activiteiten en tijd. Het gekozen systeem voldeed niet aan deze eisen. 
Aanleiding voor een nieuw onderzoek was de uitspraak van de CrvB. De 
gemeente wil niet het risico lopen te worden gecorrigeerd. 
De gemeente heeft uitgebreid navraag gedaan en eigen onderzoek naar 
goed onderbouwd systeem was nodig. Bureau HHM uit Enschede, een 
bureau met ruime ervaring op dit gebied, is ingeschakeld. 
Donderdag 28-9-2017 heeft de gemeente een rapport ontvangen. Deze 
gegevens worden nu geanalyseerd en doorgerekend. Op grond van de 
resultaten komt de gemeente tot nieuw beleid en nieuwe 
aanbestedingen. Daarna gaat men her-indiceren.  

 
De informatie over het nieuwe beleid komt naar de raad zodra het 
collega een besluit genomen heeft. Dit moet 8-11 bekend zijn. De raad 
heeft dan 6 weken de tijd om advies te geven. De adviescommissie 
bereidt dit advies voor en dan ken de raad zich er in de plenaire 
vergadering van 19-12 over uitspreken. Het advies gaat dan 20-12 naar 
het college. Leden van de raad kunnen tussentijds ook reacties sturen 
naar het bestuur. Na 8 november zullen de benodigde stukken op onze 
website worden geplaatst. 
 

6. Het Rapport  “Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Sittard-Geleen” 
(bijlage C/D)  
 

         De vragen die al schriftelijk aan de gemeente gesteld zijn, werden          
besproken. Vanuit de leden waren er geen aanvullende vragen.  

         Wel kwam van diverse kanten de opmerking dat het rapport erg positief 
was terwijl men uit de directe omgeving toch geregeld signalen opvangt 
van zaken die beduidend minder soepel verlopen.  

         Tenslotte wordt afgesproken om de signalen uit de achterban terug te 
laten komen in ons overleg en te kijken of er een tendens in zit die we 
kunnen bespreken met de gemeente. Er wordt nog gevraagd of het 
rapport ook op papier te verkrijgen is. Het staat echter alleen op de 
site. 
 

7.  Brief van de Cie. Sociaal Domein WM aan de Directie Huis voor de Zorg 
(bijlage E)  
 
De brief wordt ter kennisgeving aangenomen. Hier zijn verder geen 
aanvullingen op. 
 



 

 
8.   Inbreng achterban Wmo-raadsleden 
 

De vraag is in hoeverre leden van de raad actief verzamelen wat er leeft 
in hun achterban. De betrokkenheid van de verschillende leden van de 
raad loopt sterk uiteen. Er worden manieren aangegeven hoe je dit kunt 
aanpakken door een spreekuur te houden, bijeenkomsten te bezoeken, 
je oor te luister leggen in de wijk etc. Veel leden merken op dat zij ook 
veel doelgroepen hebben. Formeel vertegenwoordigen zij niet de 
organisaties die in de statuten zijn vermeld.  

 
9. Terugkoppeling vanuit Ambtelijk Overleg 
 

De huishoudelijke Ondersteuning is een terugkomend punt van 
aandacht. Werd vandaag al onder 5a besproken. 
Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen. Op dit punt worden nog 
wijzigingen aangebracht door de gemeente. Dan komt de verordening in 
december naar de Wmo-raad die nader kan adviseren.  
Op het gebied van het plan van aanpak verwarde personen start 
binnenkort een cursus waarin professionals en vrijwilligers worden 
getraind in het herkennen en omgaan met verwarde personen. Het 
betreft een pilot. Uitkomsten worden met de Wmo-raad besproken. 
Verder werd de stand van zaken m.b.t. de huisvesting van personen 
met verward gedrag en de crisiskaart besproken. Dit gaat in de 
toekomst regionaal (Westelijke Mijnstreek) opgepakt worden.  
Ook het beschermd wonen zal door Sittard-Geleen samen met de 
andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek opgepakt worden. 
  

10.  Rondvraag 
 Wat moeten we met het bericht in de krant dat er een 

opnamestop dreigt in de jeugdzorg? De jeugdzorg is formeel 
geen onderwerp van de Wmo-raad. Binnenkort is er een overleg 
met de andere raden in het sociaal domein. Daar meenemen. 

 De KBO in Born gaat binnen een pilot meer aandacht besteden 
aan de problematiek van eenzaamheid onder ouderen. 

 In dit kader is het jammer dat het project Toute mangare gaat 
stoppen. 

 De vraag wordt herhaald gesteld waarom de 
gehandicaptenparkeerkaart zoveel duurder is geworden. Deze 
vraag is nog niet beantwoord. De vraag wordt door de ambtenaar 
meegenomen en de voorzitter zegt toe erop toe te zien dat er 
een antwoord komt. 

 4 oktober wordt de dag voor de ouderen georganiseerd in Born 
 De vicevoorzitter gaat namens het bestuur naar de vergadering 

van Wmo-raden Westelijke Mijnstreek. Het bestuur zal voortaan 
ook iemand afvaardigen naar de voorbereiding van de agenda 
voor dit overleg. 
 



 

11. Sluiting  
 
12.  De volgende plenaire vergadering van de Wmo-Raad Sittard-Geleen 

vindt plaats op Dinsdag, 19 december 2017/ Stadhuis Geleen, C2.34 
Raadszaal  

 
 
Notulisten: Corinna Sipkema en Piet Lamberiks 


