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Datum:  7 februari 2018 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 

Tijd:  09:30u – 11:30u 
 

Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 20 december 2017 
 
 

1. Verslag d.d. 8 november 2017 
 

Agendapunt  2. Pg. 1 alinea drie wordt aangepast. 
- Aangezien de gemeente nog geen separatiebeleid ontwikkeld heeft inzake het 
VN-Verdrag, maakt het bestuur zich zorgen over de implementatie van het 

verdrag op dit terrein. In bovengenoemde zin  het woord ‘Separatiebeleid’ wordt 
vervangen door  ‘separaatbeleid’.  

Agendapunt  4. pg. 2  de naam van de projectleider m.b.t. Beschermd wonen 
wordt aangepast/initialen gebruikt. 
Het verslag wordt verder na genoemde wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Mededelingen: 

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

              
ii. Vanuit de Wmo-raad:  
De voorzitter kaart de kwestie aan m.b.t. een krantenartikel “Parkeerkaart kost 

100 euro”. Hij werd benaderd door een journalist die bezig was met het 
onderzoek van de betreffende casuïstiek. De voorzitter deelde mee dat  

de Wmo-raad zich voornamelijk bezighoud met ontwikkelingen van Wmo-beleid-
/besluitvorming van de gemeente en niet direct met individuele casussen.  
 

Bespreking punten m.b.t. het bestuurlijk overleg Wmo-raad S-G met de 
wethouders Geilen en Verblakt d.d. 31 januari 2018  

 
- het proces de drie adviesraden bij elkaar te brengen; de integrale benadering  
- stappen die gezet kunnen worden voor de vorming van integraal sociaal beleid 

- ontwikkelingen rond Wijkgericht werken  
- het VN-Verdrag 

- gesprek met de burgemeester 
- de toekomstige werkwijze van het besuur Wmo-raad m.b.t. Ambtelijk Overleg   
 

 
3. Stand van zaken Huishoudelijke ondersteuning 

 
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. 

De bestandsanalyse om de financiële gevolgen van het nieuwe normenkader vast 
te stellen zal naar verwachting eind maart 2018 afgerond zijn. 
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College van B&W heeft het nieuwe normenkader nog niet formeel vastgesteld 
evenals het kostenplaatje. 

Aanpassing beleidsregels wordt in april 2018 verwacht. 
Dit onderwerp wordt voorlopig een vast agendapunt tijdens het Ambtelijk 

Overleg. 
 
 

4. Stand van zaken “plan van aanpak personen met verward gedrag” 
  

De burgers in beeld brengen/Maatwerk. 
Opzetten van een “Time-out voorziening” en het vervoer er naartoe heeft 
prioriteit. 

Meer investeren in de bestaande aanpak.  
Snel signaleren, snel doorverwijzen, effectief handelen. 

Bijzondere aandacht voor de preventie kant (signalen uit de omgeving serieus 
nemen). 
Invoering van de “Crisiskaart”. 

Inhuur van GGZ-expertise in Zuid-Limburg (subsidie bij Provincie aangevraagd). 
 

 
5.  Knooppunt Informele Zorg 

 
Toelichting over taken en werkwijze van het Knooppunt in de gemeente S-G. 
Er komt een Knooppunt Informele Zorg, dat in staat is om de krachten van alle 

netwerkpartners te bundelen. Ter versterking van de ondersteuning van de 
informele zorg (waaronder mantelzorg, zorgvrijwilligers en zelfhulp worden 

verstaan) wordt voorgesteld om de krachten van alle netwerkpartners te 
bundelen door middel van oprichting van een Knooppunt Informele Zorg.   
 

Het Knooppunt heeft de taak  
- Organisaties te adviseren over hun beleid informele zorg en de praktische 

invulling daarvan; 
- Coördinatie van het informele ondersteuningsaanbod en de 
deskundigheidsbevordering;  

- Algemene informatievoorziening en Beleidsadvisering; 
- Coördinatie van waardering en aandacht;  

- Spin in het web in verbindingen in de werkzaamheden die door de 
netwerkpartners al worden uitgevoerd 
- Het agenderen van onderwerpen, het delen van kennis, werkwijzen en 

producten, en het waar nodig gezamenlijk ontwikkelen van dienstverlening en 
nieuwe projecten 

- Verbinden formeel-informeel; 
- Meer aandacht voor preventie. 
 

Naast de netwerkfunctie zijn het in kaart brengen van het totale 
ondersteuningsaanbod informele zorg, informatie en advies, innovatie en 

deskundigheidsbevordering de belangrijkste taken van het Knooppunt. 
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Advies Wmo-raad  
 Financiële paragraaf toevoegen 

 Goede communicatie is urgent 
 Doorlopende evaluatie en eventueel noodzakelijke aanpassingen in 

functioneren en organisatie. 
 
Streven is op 01 maart 2018 te starten. 

Agendapunt volgend Ambtelijk Overleg 
 

 
6.  Stand van zaken evaluatie wijkgericht werken 
 

Gebiedsgericht werken in plaats van Wijkgericht werken; 
Twee-sporen beleid, waarbij de sporen voor ons onvoldoende verbinding met 

elkaar hebben; 
Weinig aandacht voor communicatie;  
Te veel wisselingen; 

Waar kan de inwoner zijn zorg/signaal kwijt?; 
Evaluatie van de pilots in Stadsdeel 1 en Stadsdeel 5 is uitgevoerd. 

 
Afgesproken:  

Evaluatierapport zal aan Wmo-raad Sittard-Geleen ter beschikking worden 
gesteld en dient als uitgangspunt te worden genomen bij verdere discussie.  
Agendapunt volgend Ambtelijk Overleg 

 
 

7. Vragen n.a.v. rapport Cliëntervaringen Wmo Sittard-Geleen 2016 
 
Schriftelijke beantwoording door de gemeente aan de Wmo-raad Sittard Geleen. 

 
 

8.  WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 
 
Verder geen opmerkingen. 

  
9. Rondvraag & Afsluiting 

 
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de  
vergadering.  

                    
Maral Manukjan 

Secretaris 


