
	

 Verslag Wmo-raad d.d. 23-01-2018 
 
 

Aanwezig:7 bestuursleden, 9 leden van de raad en vertegenwoordiger 
Gemeente en twee gasten van de Stichting CG. 
Afgemeld: 7 leden van de raad. 

 
1.   Welkom & Opening door de voorzitter 

 
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Een 
bijzonder welkom voor de twee vertegenwoordigers van de Stichting CG-beleid. 
De voorzitter geeft de reden aan voor het uitstellen van de vergadering van 
december naar heden. Dit heeft alles te maken met agendapunt 7. Verder deelt 
hij mede dat Mevr.K en dhr. G. er niet zijn i.v.m. opname in het ziekenhuis. 
Beide leden hebben namens de Wmo-raad een bloemetje ontvangen.  
 

2.   Vaststellen agenda 
 
  De toegestuurde agenda wordt vastgesteld.  
 
3.   Mededelingen Bestuur  
 

Wmo-raadslid dhr. G. heeft ons een document gestuurd van de 
belangenvereniging voor mensen met een PGB ( Per saldo). Besloten was om 
dhr. G. tijdens de plenaire vergadering van de Raad te vragen toelichting te 
geven op het document. Verder kan het bericht op onze website geplaatst 
worden. Jammer genoeg is dhr. G. vandaag niet aanwezig. Eventueel kunnen 
we op een later moment hierop terugkomen.  

   
4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 3 oktober 2017 (bijlage 

A)         
Op het verslag zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld 

 
5. Vaststellen begroting 2018 (bijlage B), vaststellen declaratiereglement 

2018 (bijlage C) 
 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2018. Hij geeft aan 
dat deze begroting sluit met een tekort. Hiervoor is bewust gekozen omdat wij 
overschotten uit het verleden willen aanwenden. 
Dit was ook het geval in 2017. Het werkelijk resultaat over 2017 is positief. De 
belangrijkste verklaring hiervoor is de onderbesteding van de post 
onkostenvergoedingen. Deze post is lager omdat het bezoeken van plenaire 
vergaderingen achterblijft. Dit is spijtig. De voorzitter komt hierop terug bij de 
agendapunt 7.  
  
De begroting wordt vastgesteld.  
 
Ook het declaratiereglement wordt vastgesteld.  

 
 
 
 
 



	

6. Terugkoppeling vanuit Ambtelijk Overleg met o.a. Memo 
“Huishoudelijke Ondersteuning” (bijlage D) 

 
 De voorzitter van de adviescommissie geeft toelichting. De Gemeente heeft 

aan adviesbureau HHM opdracht gegeven om onderzoek te doen met als 
resultaat het adviseren over een z.g. objectief normenkader. Dit bureau heeft 
inmiddels advies uitgebracht. De gemeente heeft het normenkader nog niet 
definitief vastgesteld. Men wil een onderzoek starten naar het effect van de 
nieuwe normen op de totale kosten van de hulp. Het huidig college wil de 
besluitvorming overdragen aan het nieuwe college. Voorlopig blijft het huidige 
systeem nog van kracht. Hopelijk komt er nog voor de zomer vaststelling van 
een nieuw systeem. Wanneer dit in gaat, is ook nog niet bekend.  

 
  

7.  Actuele beleidsontwikkelingen  
 

De voorzitter gaat verder in op dit agendapunt in combinatie met Evaluatie 
Wmo-raad en Inbreng achterban. 
 
De voorzitter constateert het volgende: 
Het valt op dat er steeds minder leden aanwezig zijn in deze vergaderingen. Hij 
vraagt zich af wat de omvang van de achterban is die wij vertegenwoordigen. 
Weliswaar hebben wij goede discussies in het Ambtelijk overleg. 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 Sociale 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 te komen 
tot intensievere contacten met de vertegenwoordigers van de jeugd en het 
Sociaal overleg. Tot onze verrassing stonden de wethouders hier positief 
tegenover. Een halfjaar geleden waren de standpunten anders. Voor de Wmo-
raad wordt de samenwerking opgepakt als speerpunt. Met betrekking tot de 
vorm hebben wij overlegd met de ambtenaren. Dit zelfde staat ook op de 
agenda van het bestuurlijk overleg op 31 januari a.s. 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.  
 
De heer NS vindt dit een positieve ontwikkeling. De verschillende benaderingen 
is voor veel mensen verwarrend. Hij stelt de vraag wie zich eigenlijk druk 
maakt over het bestaan van de Wmo-raad. De voorzitter geeft aan dat we 
inderdaad te weinig resultaat zien. We moeten meer overleg hebben met de 
bestuurders (wethouders). 
De heer NS  stelt de vraag of de Gemeente wel blij is met de bijdrage die wij 
leveren als raad of staan we tegenover elkaar. Mevrouw LC stelt nadrukkelijk 
dat de gemeente blij is met de bijdrage van de Wmo-raad.  
De heer HV ziet de Wmo-raad (was ook in het verleden zo) als een adviesraad.  
 
 
 
 



	

Het Sociaal overleg en de Jeugdraad zijn meer cliënten raden. Het grote 
verschil is dat de cliëntenraden de stukken later krijgen. Dhr. LL weerspreekt 
dit is stelt dat het SO (waarvan hij bestuurslid is) een adviesraad is en dat zij 
de stukken ook eerder krijgen. De voorzitter stelt dat er een nieuwe fase 
aanbreekt en dat er voldoende besluitkracht moet zijn.  
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.  
Er wordt opgemerkt dat de andere raden nog te terughoudend zijn. Er moet 
meer gekeken worden wat voor iedereen goed is. De voorzitter stelt dat we 
een gezamenlijke vuist moeten maken. Hij moet de bestuurders nog zien die 
adviezen naast zich neerleggen in het Sociale Domein, die ongeveer 50% van 
de begroting van de Gemeente omvat.  
De heer HV stelt dat overschotten vanuit Wmo naar Vixia gaan en niet naar 
Wmo en Jeugdraad. Hij constateert dat dit bij de burger “steekt”.  
 
Na een korte pauze wordt de discussie vervolgd.  
 
De heer LL geeft aan dat hij hier eigenlijk zit met een dubbele pet. Hij is ook 
secretaris van het SO. Sociaal overleg en jongerenraad willen eigen stem 
houden. Wel is hij voorstander van een goede samenwerking tussen de drie 
raden. De heer HV vraagt in hoeverre de heer LL mandaat heeft om hier 
namens het SO te spreken.  
 
De voorzitter is van mening dat een eenduidig standpunt meer gewicht in de 
schaal legt dan drie aparte meningen. Samenwerkende adviesraden hebben 
meer slagkracht. De heer BB stelt dat de realiteit ons inhaalt. Landelijk beleid 
gaat naar ontschotting. Het accent gaat naar de hulpvrager ongeacht het 
“vakje”.  
De voorzitter vraagt of de raad akkoord gaat met de conclusies en de 
ingeslagen weg. De heer HV stelt dat het bestuurlijk overleg een beperkte 
invloed zal hebben. Binnenkort zijn er immers verkiezingen en kunnen er ook 
nieuwe wethouders zijn.  
De voorzitter stelt dat het bestuurlijk overleg op 31 januari al lang geleden is 
gepland. Het is correct de conclusies van de raad te bespreken met de 
wethouders. We hebben dit ook vooraf met de ambtenaren besproken. We 
vonden dit wel zo netjes. Later gaan we met de nieuwe wethouders aan de 
slag. De heer HV stelt dat samenwerken een goede zaak is maar samenvoegen 
geen goed idee. De voorzitter is van mening dat samenvoegen op andere 
plaatsen wel goed werkt. We moeten nog uitwerken wat een goede werkwijze 
is. Dit is stap 2. HV stelt dat de Gemeente ook integraal moet gaan werken. 
Volgens de voorzitter heeft de Gemeente als speerpunt Positieve gezondheid. 
Dit beslaat alle terreinen.  
Dhr. JS vindt het onze taak problemen door te geven die om een integrale 
aanpak vragen. De voorzitter vraagt groen licht om de gedachten op papier te 
zetten, ook wat de consequenties zijn voor de Wmo-raad en de andere raden. 
 
De heer BB  dat we wel moeten kijken naar een projecthouder als er een 
wethouder is die het gehele sociale domein bestrijkt 
 
De voorzitter is van mening dat dit onderwerp in een vruchtbare discussie is 
besproken en sluit dit agendapunt af.  



	

 
 

8.  Wijkgericht werken 
 

De stand van zaken is op dit moment dat er een procesmanager is aangesteld. 
We hadden gevraagd of deze een toelichting zou kunnen geven over dit 
onderwerp. Dit was niet mogelijk gezien andere agendaverplichtingen. Is wel 
aanwezig bij het ambtelijk overleg. Er zijn twee pilots opgestart te weten Born 
en Stadbroek. De evaluatie komt op korte termijn. We komen hierop in de 
volgende vergadering terug. 
 

9.   Rondvraag/mededelingen 
 

De heer HV staat op een lijst van een politieke partij. Als hij wordt gekozen, is 
dit de laatste vergadering in de Wmo-raad. Raadslid en Wmo-raadslid kunnen 
statutair niet samen.  
 
De penningmeester stelt dat de declaraties over 2de halfjaar nog kunnen 
worden ingediend. Ook is het mogelijk nog een declaratie in te dienen voor de 
bijeenkomst van vandaag.  
 

10.   Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.10 uur met dankzegging aan iedereen 
voor de bijdrage aan de vruchtbare discussie 
 

 11. Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen 2017 
         

Dinsdag, 27 maart 2018 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal  
 
 
Notulisten CS en PL 

 


