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Geschiedenis Wmo-raad   
 
Exact 10 jaar geleden is de Wmo-raad in het leven geroepen. De ontwikkelingen 
rond het ontstaan van de Wmo-raad in de gemeente Sittard-Geleen werden door 
één van de hoofdstichters van de raad geschetst.  
 
In 2007 is in de voortgang op weg naar een zelfstandig functionerende 
Wmo-raad in de gemeente Sittard-Geleen verder gebouwd op de basis 
zoals die onder de hoede van het Huis voor de Zorg werd gelegd, in het 
najaar van 2006. Daarbij werd ernaar gestreefd zoveel mogelijk 
ingezetenen en betrokken organisaties in de gemeente te doen 
vertegenwoordigen binnen de Wmo-raad. 
 
Kort daarna werd met grote meerderheid besloten om te kiezen voor de 
stichtingsvorm in relatie met de reeds aanvankelijk geformuleerde statuten.  
Tevens werd er een Werkgroep Advisering samengesteld, die een conceptadvies 
op het aangekondigde gemeentelijke Wmo-beleidsplan zou voorbereiden en 
advies uitbrengen.  
Daarnaast werden overeenkomstig in het huishoudelijk reglement acht clusters 
geformeerd. Elk cluster kreeg het verzoek om in onderling overleg een 
vertegenwoordiger met plaatsvervanger voor de dragen.  
Een commissie werd benoemd die de opdracht kreeg een voordracht te doen aan 
de hand van de ingekomen sollicitaties inzake een te benoemen neutrale 
voorzitter. 
In augustus 2007 werd de Stichting Wmo-raad Sittard-Geleen officieel door de 
gemeente in de persoon van wethouder B. van R. geïnstalleerd.  
 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de constructieve inzet en plezierige 
samenwerking gedurende de jaren waarin de Wmo-raad inmiddels zijn werk 
doet.   
 
Evaluatie Wmo-raad  
 
Na een jaar functioneren is het vaak zinnig om eens kritisch te kijken naar 
de eigen organisatie en het functioneren daarvan. Wat gaat goed en waar 
is verbetering mogelijk? Hoe verloopt de samenwerking binnen de raad en 
doen we ook wat we oorspronkelijk van plan waren? Welke invloed heeft 
de Wmo-raad precies en hoe is het contact met de gemeenten maar ook 
met de achterban? Hoe krijg je een brede achterban? Hoe kunnen we 
onze achterban versterken?  
 
 



	

Tijdens de heidag werd geëvalueerd teneinde vast te stellen waar de 
Wmo-raad op dit moment staat, wat de resultaten zijn en wat Visie, 
Missie, Kernwaarden, Beleid en Speerpunten voor onze Wmo-raad zijn 
betekenen?  
Teambuilding en evaluatie zijn onmisbaar voor een hernieuwde blik op 
een sterke Wmo-raad. 
 
Toekomst Wmo-raad  
 
- Wat betekenen veranderingen voor onze Wmo-raad ?  
- Hoe moet die gezien worden in het kader van het Sociaal Domein?  
- In hoeverre dient er een brede adviesraad te komen? 
- Wat kunnen en willen we als Wmo-raad in de toekomst? 
- Welke keuzes moeten we maken voor de toekomst (profiel raad, 
gewenste deskundigheid, betrokkenheid cliënten, wijze van uitbreiding 
met jeugd enz.)? 
- Gesprek met de burgemeester  
- Er dient met regelmaat (1 keer per kwartaal) bestuurlijk overleg plaats 
vinden.  
- Er dient meer integraliteit in één orgaan te ontstaan. 
- Samenwerking met de andere adviesraden (Jeugd en Participatie). 
 
 
Dit laatste zou kunnen betekenen: meer commissies onder één overkoepelend 
bestuur. Het bestuur van de Wmo-raad zou het voortouw moeten nemen in het 
leggen van contacten met het Sociaal Overleg en de Jeugdraad.  
 
De dag is positief ervaren, zowel waar het de samenstelling van de groep als de 
locatie en verzorging betreft.  
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