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Datum:  8 november 2017 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 
Tijd:  09:30u – 11:30u 

 
 
Agendapunten: 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 27 september 2017 
 
Agendapunt  5. Plan van aanpak verwarde personen wordt aangepast. 
- EHBO-cursus gewijzigd naar MHFA-cursus (Mental Health First Aid). 
 
Het verslag wordt verder na genoemde wijziging vastgesteld. 

 
 
2. Mededelingen: 
 
i. Gemeente: er zijn op dit moment geen mededelingen. 
              

ii.  Vanuit de Wmo-raad: - Gesprekspartner vanuit de gemeente S-G t.o.v. VN- 
Verdrag (met wie praat de gemeente t.o.v. VN- Verdrag?) 
- De gemeente raadpleegt deskundigheid van de Commissie WIT inzake toetsing 
van openbare gebouwen voor fysieke toegankelijkheid en niet om mee te denken 
op beleidsmatig niveau. 
 
De Wmo-raad heeft alle politieke partijen die in maart 2018 aan de verkiezingen 
meedoen een document met aandachtspunten inzake Toegankelijkheid en VN-
verdrag gestuurd.  
Het bestuur van de Wmo-raad is d.d. 2 november 2017 in gesprek gegaan met 
de CG-Adviesraad omtrent de voortgang van de werkgroep Implementatie VN-
verdrag.  
 
Aangezien de gemeente nog geen separaatbeleid ontwikkeld heeft inzake het 
VN-Verdrag,  maakt het bestuur zich zorgen over de implementatie van het 
verdrag op dit terrein. Het gaat m.n. over de processen bij de uitvoering hiervan 
en de uitkomsten die de ingezette maatregelen hebben voor mensen met een 
beperking.  
Vanwege het belang van het onderwerp komen wij er nog op terug.  
 

- Reactie op de vergaderplanning 2018 m.b.t. de geplande data van het AO. 
   De planning voor 2018 wordt akkoord bevonden.  
 
3. Stand van zaken beleid inzake objectief normenkader Huishoudelijke 
ondersteuning 
 
Het onderzoeksbureau HHM heeft onlangs haar onderzoek  voor de Westelijk 
Mijnstreek afgerond inzake het beleid objectief normenkader Huishoudelijke 
ondersteuning. Op korte termijn wordt het definitieve rapport verwacht.  
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Het rapport van HHM is nog niet definitief, daar de berekeningen nog niet 
gemaakt zijn. De financiële gevolgen zullen, zodra deze bekend zijn, in kaart 
worden gebracht. De Wmo-raad wordt hier tijdig over geïnformeerd.  

 
Voordat het nieuwe normenkader kan worden ingevoerd, moet eerst onderzocht 
worden welke gevolgen dit heeft voor de cliënten en welke financiële gevolgen 
hieraan verbonden zijn. Daartoe is een representatieve bestandsanalyse 
noodzakelijk. Vanwege de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid, denkt de 
gemeente hier een periode van enkele maanden voor nodig te hebben. 
Voor de cliënten verandert er in het kader van de indicering met betrekking tot 
Huishoudelijke Ondersteuning voorlopig niets, totdat er besluitvorming heeft 
plaatsgevonden ten aanzien van het normenkader en het beleid omtrent de wijze 
van indiceren.  
De Wmo-raad raad wordt hieromtrent in kennis gesteld c.q. om advies gevraagd. 
De Wmo-raad gaat hiermee akkoord, mits de kostenprijs goed doorberekend is.  

 
 

4. Beschermd wonen 
 
 
De projectleider M.P. Beschermd wonen stelt zich voor.  
Vervolgens wordt het Eindconcept “Plan van Aanpak Beschermd Wonen 
Westelijke Mijnstreek ” besproken, evenals  een uitleg en een uitvoering 
daarvan.  
- De inhoudelijke achtergrond en visie/uitgangspunten.  
- De ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Voorzieningen 
en de  toegang daartoe. Uitgangspunten en opgaven. 
- De ontwikkelopgave op het gebied van ondersteuning, wonen, werk en 
dagbesteding.  
- De regionale samenwerkingsstructuur. 
- De financiële middelen die voor de gemeente S-G beschikbaar komen.  
- De communicatie en samenwerking met aanbieders van Beschermd Wonen, 
Cliëntenorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars. 
 
Verder wordt het Bestuur van de Wmo-raad gevraagd of het een officieel advies 
voor het college kan maken betreffende het Plan van Aanpak Beschermd Wonen, 
voor 1 december. De termijn wijkt af van de 6 weken. Dit heeft te maken met de 
routing van de nota’s intern bij het college. 
 
De Wmo-raad inzake “Beschermd wonen" is het inhoudelijk eens met het P.v.A., 
mits daarin de financiële paragraaf verwerkt is, daar over het verdeelmodel nog 
onduidelijkheid bestaat en ook het tijdpad nog niet helder is. 
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5. Stand van zaken evaluatie wijkgericht werken  
 
Volgt een toelichting Wijkgericht werken en de budgetten S.D. 
Besproken worden zowel de status budgettering  als de eventuele stand van 
zaken met betrekking tot wijkgericht werken.  
Binnen het Sociaal Domein zullen grote bezuinigingen plaats gaan vinden.  Er 
moet door de bezuinigingen en decentralisaties meer gedaan worden met minder 
middelen.  
Verder werd gesproken over: - de financiële opgave /verdeelmodel van het 
sociaal domein; - doelen, structuur en proces: realistische en onrealistische 
richtpunten - beoogde impact en Monitoring; - randvoorwaarden teneinde deze 
te doen slagen. 
Wordt afgesproken tijdens het komende AO en vervolgens  tijdens de Plenaire 
vergadering een ambtenaar uit te nodigen die bereid is ons omtrent 
praktijkervaring m.b.t. Wijkgericht werken uitgebreid informatie te verschaffen. 
 
 
6. Vragen n.a.v. rapport Cliëntervaringen Wmo Sittard-Geleen 2016 
 
Het bestuur van de Wmo-raad is van mening dat we schriftelijk antwoord van de 
gemeente dienen te krijgen op de vragen die wij ook schriftelijk hebben gesteld 
inzake het rapport Cliëntervaringen Wmo Sittard-Geleen 2016. 
Aanvullingen of vragen ter verduidelijking kunnen ook mondeling gesteld 
worden. Daarnaast kunnen wij onze leden ook beter informeren. 
Afgesproken is dat we hier bij de eerstvolgende vergadering op terugkomen.  

 
 

7.  WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 
 
Vraag m.b.t. aantal geregistreerde mantelzorgers. 
Het aantal mantelzorgers dat geregistreerd staat bij het Steunpunt Mantelzorg 
bedraagt 2900.   
Verder geen opmerkingen. 
  
10. Rondvraag & Afsluiting 
 
Vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de  
vergadering.  
                    
Maral Manukjan 
Secretaris 


