
Wmo-Raad Sittard-Geleen 
Secretariaat  
Bernhardstraat 4
6161 GR Geleen
     

info@wmoraad-sittardgeleen.nl
www.wmoraad-sittardgeleen.nl

JAARVERSLAG 2017
Wmo-raad Sittard-Geleen



   

Pagina | 1  
Versie: 6 maart  2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

WMO-RAAD Sittard-Geleen 

 

 

JAARVERSLAG  2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



   

Pagina | 2  
Versie: 6 maart  2018 

 

 

 

 

 

Inhoud: 

 

Voorwoord 

 

Invulling missie en visie 

 Organisatie 

 Waarom zijn we er 

 Hoe pakken we dat aan 

 

Samenstelling bestuur, raad en commissies 

 Vergaderingen bestuur en raad 

 Ambtelijk Overleg 

 Bestuurlijk overleg 

 Externe bijeenkomsten 

 

Terugblik 

 Welke onderwerpen zijn behandeld 

 Verslag adviescommissie 2017 

 Verslag Overleg Adviesraden Sociaal Domein WM 

 

Vooruitblik 

 Toekomst raad 

 Waarmee gaan we ons bezig houden 

 

Bijlage: Financieel verantwoordingen 

 Verantwoording 2017 

 Begroting 2018 

 Verslag kascommissie 

 

 

 

 

 



   

Pagina | 3  
Versie: 6 maart  2018 

 

 

Voorwoord door de voorzitter 

 

Geachte lezer en belangstellende,  

 

Met genoegen presenteert de Wmo-raad Sittard-Geleen haar jaarverslag 2017. Hierin hopen 

wij u een globaal beeld te kunnen schetsen van de activiteiten en ontwikkelingen binnen het 

sociaal domein van de gemeente en de rol van de raad hierin. 

 

Het afgelopen jaar bestond de raad 10 jaar. Hieraan hebben wij aandacht besteed in onze 

plenaire vergadering van oktober 2017. Dit 10-jarig bestaan is niet alleen een moment 

geweest om terug te blikken, maar veel meer een moment om vooruit te kijken naar de 

toekomst van de Wmo-raad in Sittard-Geleen. Hebben we de belangen van onze burgers 

genoeg weten te behartigen en zijn we geslaagd met onze adviezen? Kritisch hebben we ook 

gekeken of er wel voldoende belangenbehartigers in onze raad zijn? 

 

Een belangrijk punt van aandacht voor de komende jaren is het VN-verdrag voor de rechten 

van personen met een beperking.1 Iedere burger moet gelijke mogelijkheden hebben te 

participeren in de samenleving. Het bestuur heeft zelf ook een eerste stap gezet door ervoor 

te zorgen dat onze website beter toegankelijk is voor inwoners met visuele beperkingen.  

 

Topprioriteit krijgt de betere integrale benadering binnen het gehele Sociaal Domein. Wij 

zoeken naar een verdergaande samenwerking met de twee andere raden in dit domein. 

Hierover is volstrekte unanimiteit bij al onze leden. De huidige versnippering heeft vele 

belemmeringen voor de burgers die een waardevaste ondersteuning nodig hebben 

Hierover gaan we frequenter met het bestuur van de gemeente overleg plegen en waar nodig 

met extra impulsen. 

 

Als u naar aanleiding van dit verslag vragen heeft, willen wij deze graag van u vernemen.   

Op onze website: www.wmoraad-sittardgeleen.nl kunt u meer informatie vinden over de Wmo. 

U kunt ook een bericht achterlaten op ons e-mail adres:info@wmoraad-sittardgeleen.nl.  

 

Hank van Geffen 

Originele versie is getekend. 

 

                                                                 
1 Officieel heet dit verdrag Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Wij 

geven er hierna de voorkeur aan het woord handicap te vervangen door beperking. 

http://www.wmoraad-sittardgeleen.nl/
mailto:info@wmoraad-sittardgeleen.nl
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 Organisatie 

 

De Wmo-raad Sittard-Geleen is opgericht op 12 oktober 2007. De doelstelling van de Wmo-

raad is als volgt geformuleerd: De Wmo-raad Sittard-Geleen brengt gevraagd en ongevraagd 

advies uit aan het College van B&W bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie 

van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze 

ondersteuning omvat ook het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking 

zoals dit verdrag door de Nederlandse Overheid is geratificeerd in juli 2016. Het komende jaar 

zullen wij vanuit het VN-verdrag extra aandacht besteden aan de toegankelijkheid van de 

ondersteuning.  

 

 Missie: Waarom zijn we er? 

 

Wij willen een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. Dit houdt in dat iedere burger 

in de gemeente op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen uitmaken van de samenleving. 

   

 Visie: Hoe pakken we dat aan? 

 

Wij willen zo veel als mogelijk belanghebbenden of hun vertegenwoordigende organisaties 

betrekken bij de voorbereiding van de adviezen. Wij streven een open en actieve dialoog na 

met het College van B&W en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente. Wij willen 

actief betrokken zijn bij de ontwikkeling, inspraak en participatie van het Wmo-beleid. Om de 

inwoners te informeren houden wij een website in stand.  
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Samenstelling raad en commissies 

 

Organisatorische wijzigingen in 2017  

 Interne bestuurswijziging: Corinna Sipkema volgt Albert de Rouw op als vicevoorzitter.  

 Albert de Rouw blijft als bestuurslid, tevens voorzitter van de Adviescommissie aan. 

 Nieuw bestuurslid: Herman Evers, tevens voorzitter van de Commissie VN-verdrag 

 Aftredend bestuurslid: Lucie Sitompul  

 Instellen van de Commissie VN-verdrag als adviescommissie van de Wmo-raad. Hierin 

hebben vanuit de Wmo-raad 3 leden en vanuit de Adviesraad CG-beleid 2 leden zitting. 

 

Onderstaande tabellen geven de samenstelling weer per 31 december 2017 

 

 Bestuursleden 

 

Dhr.  H. van Geffen   Voorzitter 

Mw.  C.Sipkema   Vice-voorzitter  

Mw.  M. Manukjan-Arakelian  Secretaris   

Dhr.  P. Lamberiks   Penningmeester 

Dhr.  A.. de Rouw     Voorzitter Adviescommissie 

Dhr.  H. Evers   Voorzitter VN-commissie 

Dhr.  A. Parren   Algemeen bestuurslid 

Dhr.  R. Roelofs   Algemeen bestuurslid 
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Leden 

 

Naam  Aard lidmaatschap 

 

Dhr.A.J. van den Berg   Persoonlijk 

Mw. O. Delil    Persoonlijk 

Mw. Ph. Frenken   Cliëntenraad verpleeghuis de Lembourg 

      Cliëntenraad de Baenje & de Kollenberg 

Dhr. C.C.M. Grolleman   Sol/Kansplus 

Dhr. R.J.M. Guffens   PGB belangen 

      Auti Vriendelijk Limburg 

Dhr. L.J.A. Hennekens   Persoonlijk 

Mw.. F. Hilkens    Persoonlijk 

Mw. M.P.M. Kaak-Pels   Samenwerkende ouderenvereniging Born 

Dhr. P.J. Kerkhofs   VGO KBO afdeling Geleen Zuid 

Dhr. M.C. Lemeer   Cliëntenraad Zuyderland GGZ 

      Platform Zuyd/OGGZ 

Dhr. L. Lemmens   Intermediair Roma’s en Sinti’s Westelijke Mijnstreek 

      Diaconaal Platform 

Dhr. G.E.M. Maas   Vakbond FNV 

Dhr. W.J. Schillings   Centrale Ouderen Sittard (COS) 

Dhr. J. Schreurs   Persoonlijk, lid adviescommissie 

Dhr. J.G.M. Schrijen   Stichting de Brug 

Mw. M. Sitompul   Platform Multicultureel 

Dhr. H.G. Vaasen   Persoonlijk 

Dhr. J.T.M. Verbeet   Vakbond de Unie, kring Mestelijke Mijnstreek 

Dhr. H. Vossen    Dienst Kerk en samenleving (DKS) 

Mw. M. Walczak   Persoonlijk 
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Adviescommissie 

Voorzitter:    Dhr. Albert de Rouw 

Secretaris:     Dhr. Jos Braam 

Lid:                  Dhr. John Schreurs 

Lid:                Dhr. Noël Schrijen 

 

Commissie VN-verdrag 

Voorzitter      Dhr. Herman. Evers 

Leden:          Mw. Corinna Sipkema 

          Dhr. Piet Lamberiks 

          Dhr. Alois Daemen 

          Dhr. Bert van den Berg 

 

Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek 

Leden:   Mw. Corinna Sipkema, namens bestuur 

Dhr. Jan van den Berg, namens raad 

Dhr. Leon Lemmens, namens raad 

 

 

Ambtelijke contact Gemeente Sittard-Geleen        

    Mw. Linda  Cörvers  
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Bestuur, raad en commissies 

 Vergaderingen bestuur en raad 

In het verslagjaar zijn 8 bestuursvergaderingen geweest. Tijdens deze vergaderingen zijn 

onderwerpen besproken die wij aan de orde zullen stellen dan wel hebben gesteld in het 

Ambtelijk Overleg. In de volgende paragraaf worden deze onderwerpen besproken. Wilt u 

meer informatie hebben over dit overleg, verwijzen wij u naar onze website www.wmoraad-

sittardgeleen.nl. De verslagen zijn hier te vinden onder het WMO-RAAD en Vergaderingen. 

Tijdens de Wmo raad-vergaderingen legt het bestuur hierover verantwoording af. De 

verslagen van deze vergaderingen vindt u ook terug op onze website.  

 

 Ambtelijk Overleg 

In het verslagjaar heeft het bestuur 6 x  overleg gehad met ambtelijke vertegenwoordigers van 

de gemeente. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:  

 De toekomstbestendige huishoudelijk ondersteuning; 

 Plan van aanpak Verwarde personen en de invoering van de Crisiskaart Westelijke 

Mijnstreek; 

 Regionaal plan van aanpak Beschermd wonen Westelijke Mijnstreek; 

 Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking; 

 Het gebiedsgericht werken; 

 Kencijfers over de huishoudelijke ondersteuning en de indicatie begeleiding; 

 Cliënt ervaringsonderzoek 2016. 

 

 Bestuurlijk overleg 

Tijdens een tweetal overleggen met de verantwoordelijke wethouders Sociaal Domein zijn de 

volgende onderwerpen besproken: 

 Inbedding/borging van het VN-verdrag in bestaand en nieuw beleid; 

 Een toekomstig bestendige huishoudelijke ondersteuning op basis van een lokaal 

gedragen en objectief normenkader. 

 De klachtenbehandeling en afhandeling; 

 Samenwerking met en eventueel toekomstige samenvoeging van de drie adviesraden in 

het Sociaal Domein. 
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 Externe bijeenkomsten 

Bestuur en leden van de Wmo-raad hebben deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten: 

 Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek; Bij het onderdeel Terugblik 

wordt hierover informatie verstrekt. 

 Werkplaats Respijtzorg. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het platform 

Mantelzorg Limburg en Mezzo; 

 Overleg Adviesraden Sociaal Domein Zuid Limburg. Dit overleg is een voortzetting van 

het eerdere overleg tussen de adviesraden van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, het 

zogenaamde Tripool Overleg 

 Cliëntenpanel Omnibuzz. Dit is een regulier overleg van vertegenwoordigers van cliënten 

van Omnibuzz. Vanuit de Wmo-raad hebben drie leden zitting in dit panel.  

 Koepel Adviesraden Sociaal Domein.  Vanuit de Wmo-raad is deelgenomen aan de 

volgende twee bijeenkomsten van deze Koepel: Het grote zorgdebat en 

Ervaringsdeskundigheid in Adviesraden. 

 Raadinformatiebijeenkomst  Wmo- en Adviesraden Sociaal Domein Maastricht en 

Heuvelland. Voor deze bijeenkomst georganiseerd door Maastricht en Heuvelland, 

werden ook adviesraden uit Zuid-Limburg uitgenodigd. 

 Themabijeenkomst Sociaal Domein en mobiliseren Burgerkracht. Deze thema- 

bijeenkomst werd georganiseerd door het Overleg Adviesraden Sociaal Domein Zuid-

Limburg en het Huis voor de zorg.  

 Congres Gelijk is Gelijk. Dit eerste Nationaal Congres vond plaats op 29 november 2017 

in de jaarbeurs in Utrecht. Aan het congres namen 500 personen deel. Samen bespraken 

zij het realiseren van toegankelijkheid in de meeste brede zin voor alle mensen, ook voor 

mensen met beperkingen. 
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Terugblik 

In het verslagjaar is door het bestuur in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende 

vraagstukken: 

 

 De toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning; 

We hebben gesproken over de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 

met betrekking tot het toekennen van huishoudelijke ondersteuning aan de hand van de 

bestaande normering. Deze uitspraak had ook gevolgen voor huishoudelijke hulp in de 

gemeente. Door een adviesbureau is een objectief normenkader uitgewerkt. Er is overleg 

geweest met de vertegenwoordigers van de gemeente over het effect van deze normen op de 

toekomstige aanbesteding, toekenning en uitvoering van huishoudelijke ondersteuning. Ook is 

gesproken over de tijdsplanning bij het invoeren van dit nieuwe normenkader. Het bestuur van 

de Wmo-raad heeft nadrukkelijk aangegeven dat nauwkeurigheid belangrijker is dan snelheid,  

 

 Het plan van aanpak Verwarde personen Westelijke Mijnstreek; 

Bij dit onderdeel hebben wij aandacht besteed aan de Invoering van de crisiskaart. Ook is 

gesproken over de herkenning van signalen van verward gedrag en hoe daarmee om te gaan.  

 

 Het VN-verdrag voor de rechten personen met een beperking; 

Door het bestuur van de Wmo-raad is een interne adviescommissie ingesteld, Deze 

commissie is in 2017 voor de eerste keer bij elkaar geweest. Deze bijeenkomst stond in het 

teken van informatie-uitwisseling. Het bestuur heeft kennis genomen van de jaarlijkse 

rapportage door het College voor de Rechten van de Mens over de naleving van het VN-

verdrag in Nederland. Het bestuur trekt uit deze rapportage de conclusie dat we in de  

gemeente Sittard-Geleen nog aan het begin staan van het z.g. inclusiebeleid.  

 

 Het gebiedsgericht werken; 

Er is  een evaluatierapport opgesteld naar aanleiding van de pilots in de stadsdelen 1 (Born en 

de daarbij liggende kleine kernen) en 5 (Oostelijk Sittard). 

De Wmo-Raad wijst hierbij op de voorwaarden in de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015, waarbij gesteld is dat het realiseren van sociale wijkteams een absolute voorwaarde is 

om te wet naar behoren uit te voeren. Drie jaar na de invoering van deze herziene wet kan 

geconstateerd worden dat er voor de gemeente nog stappen te zetten zijn. 

We zullen de effecten van deze evaluatie met gepaste belangstelling volgen. 
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 Cliënt ervaringsonderzoek 2016. 

Wij hebben verdere verduidelijking gevraagd en verkregen over de resultaten van dit 

onderzoek.  

  

 Adviescommissie  

De adviescommissie heeft aan het bestuur verslag uitgebracht over het verslagjaar 2017. 

Tevens zijn in dit verslag de programmapunten over 2018 opgenomen. De onderwerpen van 

de adviescommissie zijn uiteraard ook zaken geweest die bij het bestuur behandeld zijn. De 

commissie heeft de volgende adviezen uitgebracht: 

 Aanpassing Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2017  en vervolgens kleine 

aanpassingen verordening 2018. Deze verordening is op onze website geplaatst.  

 Aan alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeente raadsverkiezingen op 21 

maart 2018 is een brief gestuurd met aandachtspunten in het Sociaal Domein.  

 Verder heeft de adviescommissie aandacht besteed aan de onderwerpen Gebiedsgericht 

werken en de Klachten- en bezwaarprocedure alsmede de kwaliteitsbewaking.  

 

 Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek 

In deze adviesraad zijn zaken besproken die van belang zijn voor de gehele Westelijke 

Mijnstreek. In 2017 is in het bijzonder aandacht besteed aan: 

 De gezondheidsatlas Zuid Limburg 

 Bouwen aan vitaliteit in Zuid Limburg 

 Jongeren-cliëntenraad Westelijke-Mijnstreek 

 Toegang tot de jeugdhulp in de Westelijke Mijnstreek 

 Netwerkkaart Sociaal Domein 

 Regionaal plan van aanpak Beschermd Wonen Westelijke Mijnstreek. 
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Vooruitblik 

 

Toekomst van de raad. 

De toekomst van de raad  is uitvoerig besproken tijdens de plenaire vergadering van de raad 

op 23 januari 2018.. Het valt op dat er steeds minder leden aanwezig zijn in deze plenaire 

vergaderingen. Het bestuur vraagt zich af wat de omvang van de achterban is die wij 

vertegenwoordigen. Weliswaar hebben wij goede discussies in het Ambtelijk Overleg maar  

naar onze mening doet de Gemeente te weinig met onze adviezen. De gemeente houdt geld 

over (onderbesteding) op de Wmo-begroting. Dit wordt overgeheveld naar andere onderdelen 

in het Sociaal Domein. Hierop hebben wij als raad geen invloed. Het is inhoudelijk ook niet 

goed dat de verschillende onderdelen zo los van elkaar staan. In het bestuurlijk overleg 

hebben wij aangegeven dat wij willen komen tot intensievere contacten met de 

Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek (Jeugdzorg) en het Sociaal Overleg Sittard-

Geleen. Voor de Wmo-raad wordt de samenwerking opgepakt als speerpunt. Met betrekking 

tot de vorm hebben wij overlegd met de ambtenaren en met de wethouders van de Gemeente. 

Dit gaat veel gevolgen hebben. Wmo aangelegenheden bespreken we nu in de Wmo-raad. 

Maar ook voor de gebeurtenissen in de andere (sub)domeinen zijn we ontvankelijk en kunnen 

in deze raad worden besproken. We moeten komen tot een integrale aanpak. We gaan 

bekijken in hoeverre we kunnen komen tot overleg met de voorzitters van de andere 

(sub)domeinen.  

Ook de politiek moet haar invloed aanwenden. We hebben met twee wethouders te maken. 

Het idee is dat we integraal moeten gaan werken. Het bestaan van de diverse adviesraden en 

hun overleg met de gemeente is niet integraal denken. Het bestuur zal aandacht besteden 

aan de afstemming tussen de drie wetten in het Sociaal Domein. We streven ernaar te komen 

tot een integratie van de domeinen tot één algemene adviesraad met daarin onderverdeling in 

sub raden;  
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 Waarmee gaan we ons bezig houden 

 

Bericht aan de formateur 

Na de gemeente raadsverkiezingen zullen wij de formateur een notitie sturen over de 

aandachtspunten in het Sociaal Domein. In het bijzonder brengen wij bij de informateur het 

VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking onder de aandacht. Wij zullen 

erop wijzen dat het toekomstig gemeentelijk beleid met betrekking tot dit verdrag niet mag 

ontbreken in het coalitie akkoord.  

 

Sociale Infrastructuur 

In het beleidsplan 2017-2019 heeft het College van B&W besloten een beroep te doen op de 

“Sociale Infrastructuur” en hierbij twee ontwikkelingen centraal te stellen: 

2.1: Sterke wijken en dorpen die tevens een vangnet zijn voor kwetsbare doelgroepen; 

2.2: Het gebiedsgericht organiseren van (de toegang tot) ondersteuning en het aansluiten 

hiervan op wat in wijken, kernen en dorpen aan mogelijkheden voor ondersteuning aanwezig 

is. Het bestuur zal het beleid kritisch volgen en ziet het als haar taak hieraan een bijdrage te 

leveren door zoveel mogelijk te participeren in de bestaande platforms burgerparticipatie (wijk- 

of gebiedsgericht). 

 

Informele zorgondersteuning 

Een toekomstbestendige Informele-zorgondersteuning is voor de gemeente essentieel. De 

gemeente wil dan ook de krachten van alle, bij de informele zorg betrokken, netwerkpartners 

bundelen in een “Knooppunt Informele Zorg. Het bestuur zal de verdere voortgang van dit 

knooppunt volgen.  

 

De toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning 

Het bestuur zal de verdere ontwikkelingen van het nieuw opgestelde normenkader blijven 

volgen. Wij realiseren ons terdege dat de invoering van dit nieuwe stelsel een enorme klus zal 

zijn.  

 

Bovenstaande onderwerpen zullen blijven terugkomen op de agenda van het Ambtelijk 

Overleg en tijdens de besprekingen in het bestuurlijk overleg. 
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Bijlage 

 

Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 

  

Aan:   de algemene vergadering van de Wmo-Raad 

Van:   Piet P. Lamberiks, namens het bestuur van de Wmo-Raad 

 

Sittard, maart 2018 

 

Geachte leden van de algemene vergadering, 

 

Conform het bepaalde in de statuten, treft u hierbij de volgende financiële overzichten aan:  

 Financieel overzicht over het boekjaar 2017; 

 Begroting 2018. 

 

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een overschot van € 3548,79. Dit overschot is 

toegevoegd aan het vermogen. De begroting over 2018 laat een tekort zien. Dit tekort zal 

worden gefinancierd uit het eigen vermogen. 

 

Het financieel overzicht 2017 alsmede de begroting 2018 zijn door het bestuur vastgesteld in 

haar vergadering van 27 februari 2018. 

 

Ik hoop dat ik voldoende toelichting heb verstrekt en ben graag bereid desgevraagd uitleg te 

geven. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Originele versie is getekend. 

 

Piet Lamberiks, penningmeester 
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Aan:  de leden van de Wmo-raad 

Betreft:   begroting 2018 

Sittard  12 december 2017 

 

Geachte leden van de Wmo-raad, 

 

Bijgaand treft u de begroting aan van de Wmo-raad van het boekjaar 2018. Deze begroting 

sluit met een totaal kostenbedrag van € 26.135. Het toegezegd subsidiebedrag van de 

Gemeente bedraagt € 21.000. Het begrote tekort zal worden gedekt uit de, in het verleden, 

opgebouwde Algemene Reserve. Wij tekenen hierbij aan dat het dekken van tekorten op deze 

wijze niet onbeperkt kan plaatsvinden. Bij deze begroting kan de volgende aanvullende 

toelichting worden gegeven. 

De algemene werkzaamheden van de stichting zijn gebaseerd op de statuten: 

 

“De stichting heeft ten doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van het  

Gemeentebestuur van de gemeente Sittard-Geleen bij de voorbereiding, vaststelling, 

uitvoering en evaluatie van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (deze wet hierna ook genoemd: Wmo).” 

Voor de realisatie van deze doelstelling laat het bestuur zich ondersteunen door de 

adviescommissie. Deze commissie heeft voor 2018 de volgende zes thema’s benoemd: 

 Wijkgericht werken, in het bijzonder de evaluatie van de pilots in Stadbroek en 

Stadsdeel 1; 

 Meldingen, klachten, bezwaren en kwaliteit; 

 Inkoop zorg en ondersteunende diensten sociaal domein; 

 Cliënt ervaringsonderzoek Wmo; 

 Informele zorg; 

 Cliëntondersteuning. 

 

Naast deze thema’s zal in het komende jaar bovendien aandacht worden besteed aan de 

volgende aspecten in relatie tot de Wmo: 

  



   

Pagina | 18  
Versie: 6 maart  2018 

 

 

 

 

1. Het sociale domein omvat naast de Wmo ook de participatiewet en de jeugdwet. Omdat de 

advisering van deze beide wetten plaats vindt door andere organen dan de Wmo-raad, zal het 

bestuur aandacht besteden aan de afstemming tussen deze wetten en ons voornemen te 

komen tot een integratie van de domeinen tot één algemene adviesraad met daarin 

onderverdeling in sub raden; 

 

 

2. In het beleidsplan 2017-2019 heeft het College van B&W besloten een beroep te doen op de 

z.g. “Sociale Infrastructuur” en hierbij twee ontwikkelingen centraal te stellen: 

2.1: Sterke wijken en dorpen die tevens een vangnet zijn voor kwetsbare doelgroepen; 

2.2: Het gebiedsgericht organiseren van (de toegang tot) ondersteuning en het aansluiten 

hiervan op wat in wijken, kernen en dorpen aan mogelijkheden voor ondersteuning aanwezig 

is. Het bestuur zal het beleid kritisch volgen en ziet het als haar taak hieraan een bijdrage te 

leveren door zoveel mogelijk te participeren in de bestaande platforms burgerparticipatie (wijk- 

of gebiedsgericht). 

 

3. In de begroting is al een aantal jaren een bedrag opgenomen voor de Werkgroep Integrale 

Toegankelijkheid(WIT). Het bestuur is in gesprek geweest met het bestuur van de Stichting 

CG-beleid met als doel de samenwerking te intensiveren. In het bijzonder is het van belang 

een goede afstemming te krijgen in het kader van advisering enerzijds en de (formele) relatie 

tot de gemeente anderzijds. In een gesprek met de wethouder is dit als volgt geformuleerd: 

Vanuit de inhoud tot elkaar komen en constructief te zoeken naar oplossingen om het 

gezamenlijke doel te kunnen nastreven. Om hieraan invulling te geven zijn met de werkgroep 

(WIT) gesprekken gevoerd met als doel te bekijken hoe de samenwerking kan worden 

opgepakt. Deze gesprekken zijn naar ieders tevredenheid verlopen. Zowel voor 2017 

(achteraf) als 2018 zijn de begrotingen van WIT meer in overeenstemming gebracht met de 

werkzaamheden. Hierbij moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de relatie tussen 

de integrale toegankelijkheid en het hierna genoemde VN-verdrag. 
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4.  In juli 2016 is door ratificering het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

beperking in werking getreden. In de Wmo-wettekst staat dat gemeenten in hun verordening 

moeten bepalen hoe zij hun burgers, dus ook mensen met een beperking en hun 

vertegenwoordigers, kunnen betrekken bij de uitvoering van deze wet. De Wmo-raad heeft 

dus een bijzondere verantwoordelijkheid. Samenwerking met belangenorganisaties is van 

groot belang. Bij de uitvoering van deze inclusie of inclusief beleid moet in de beleidscyclus 

rekening worden gehouden met verschillen tussen mensen met en zonder beperkingen. In 

een inclusieve samenleving hebben zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet van 

gelijkheid, worden ze niet gediscrimineerd en hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen 

en diensten als mensen zonder beperking. Deze uitdaging zal de Wmo-raad aangaan samen 

met de Stichting CG-beleid. Het bestuur van de Wmo-raad heeft een werkgroep VN-verdrag 

ingesteld. In deze werkgroep wordt ook deelgenomen door vertegenwoordigers van CG-beleid  

De werkgroep heeft een budget ter beschikking. Hiervoor is een bedrag in de begroting 

opgenomen. De begroting 2018 is als bijlage toegevoegd.  

 

 

Het bestuur van de Wmo-raad hoopt op een vruchtbare discussie met betrekking tot alle zaken 

die binnen de maatschappelijke ondersteuning van belang zijn voor alle burgers van de 

Gemeente Sittard-Geleen. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

       Originele versie is getekend. 

 

Piet Lamberiks, penningmeester. 
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Begroting 2018 
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Verslag kascommissie Wmo-Raad Sittard-Geleen over het jaar 2016 

 

Aan:   Het bestuur van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen 

 De algemene vergadering van de Wmo-Raad Sittard-Geleen 

 

Inleiding 

 

Op basis van de statuten artikel 8 lid 3 heeft de algemene vergadering van de Wmo-Raad de 

kascontrolecommissie benoemd. De commissie voor het jaar 2017 bestaat uit mw. Ph. Frenken en de 

heer M. Vermeer  

 

Het financieel overzicht bestaat uit een opstelling van baten en lasten over 2017 en een 

vermogensopstelling per 31 december 2017. Dit overzicht is opgenomen in het jaarverslag over 2017. 

 

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een overschot van € 3548,79( 2016 een tekort van € 1702). Het 

overschot over 2017 is toegevoegd aan het vermogen. Het vermogen per 31 december 2017 bedraagt 

€ 39.392 inclusief de bestemmingsreserve. Per 31 december 2016 was dit vermogen € 35.843. 

 

Rapportage omtrent de bevindingen 

De commissie heeft het financieel overzicht over 2017 gecontroleerd op basis van de aanwezige 

bescheiden. Zij komt tot de conclusie dat het financieel overzicht een correct beeld geeft van de baten 

en lasten over 2017 en de vermogensopstelling per 31 december 2017. 

De commissie adviseert het bestuur het financieel overzicht vast te stellen en daarmee aan de 

penningmeester decharge te verlenen over zijn beheer en over zijn verslaglegging over het afgelopen 

boekjaar.  

 

Tevens adviseert de commissie aan de Wmo-Raad decharge te verlenen aan het bestuur voor de in 

2017 verrichte handelingen voor zover die uit het financieel overzicht blijken. 

  

Sittard-Geleen, 27 maart 2018 

 

Besluit tot goedkeuring door de kascommissie 

 

Originele versie is getekend. 

 

Ph.. Frenken      M. Lemeer.  
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Besluit tot vaststelling en decharge, genomen in de vergadering van 27 maart 2018 

 

 

 

H. van Geffen, voorzitter van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen 

 

 




