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Datum:      27 februari 2018 
Locatie:    Stadhuis Sittard SHS 0.06 
Tijd:    9:30u – 11:30u  

 
 
1. Verslag vergadering 16 januari 2018  
 
-  Geen inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen 
goedgekeurd. 

 
 

2.  Inkomende en Uitgaande stukken 
 
- Email van dhr. D. H. dd 30.01.18   
Een vraag  van een student van de Zuyd Hogeschool die afstudeert aan de Hogere 
Juridische Opleiding. Zij wil graag onderzoek doen naar de uitvoering van de WMO 
en zoekt daarvoor een opdrachtgever. Aangezien de WMO-raad daar een 
belangrijke rol in speelt en de nodige deskundigheid  bezit, heeft zij haar verzoek 
tot ons gericht.  
Ons lijkt, dat de meeste effectieve begeleiding in dit geval vanuit de gemeente 
dient te worden gegeven. Daarom wordt deze e-mail doorgegeven aan onze 
contactpersoon bij de gemeente Sittard-Geleen. 
 
- Email van raadslid-Wmo 14.02.18. ASD/WMO Westelijke Mijnstreek: betreft 
Themakeuze 2018 ASD Zuid Limburg. 
Een verzoek van het Huis voor de Zorg om deze thema’s  m.b.t. 
Jeugdhulpverlening  en Onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de eigen 
Adviesraad te bespreken en om met ideeën/wensen te komen over de invulling 
van beide themabijeenkomsten.  
Een raadslid-Wmo komt met het voorstel dit onderwerp te agenderen voor de 
vergadering van 27 maart a.s.  
Dit voorstel wordt aangenomen. 

 
 

3. Bestuurszaken  
 
a. Commissie VN-verdrag 
Overleg samenwerking CG-beleid en WiT. 
- Toelichting m.b.t. de huidige werkwijze en stand van zaken in relatie tot de 
Werkgroep Integrale Toegankelijkheid naar aanleiding van het gesprek aangaande 
het functioneren Commissie VN-verdrag.  
- Recente ontwikkelingen binnen het bestuur van de Adviesraad Chronisch zieken 
en Gehandicapten . 
- Discussiepunten m.b.t. samenwerking Wmo-raad en Adviesraad Chronisch 
zieken & Gehandicapten inzake VN-verdrag. 
- Escalerende werkhouding van Adviescommissie CG-beleid.  
- Er bestond geen ruimte voor bespreking om samenwerking voort te zetten.  
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- Een Bestuurslid, tevens lid van de Commissie VN-Verdrag, deelt mee 
onvrede te hebben met de huidige werkwijze en derhalve niet in de bedoelde 
commissie kan functioneren.  
- Bestaande spanningen rondom de samenwerking Wmo-raad en Adviesraad 
Chronisch zieken en Gehandicapten mbt VN-verdrag. 
-  de Voorzitter van de Wmo-raad zal z.s.m. contact opnemen met de 
contactambtenaar van de gemeente S-G over deze kwestie. 
- Dit thema wordt teruggekoppeld naar de komende Wmo-raadsvergadering 
van 27 maart a.s. 
- Begroting en financiering zijn al een tijd geleden  aangepast naar aanleiding 
van het gesprek met de voorzitter CG-beleid en WiT. 
 
b. Terugkoppeling uit de  Adviescommissie  
 
- Administratieve/ secretariële ondersteuning  t.b.v. Adviescommissie  i.v.m. 
toename van werkzaamheden ten gevolge van veranderde werkwijze.  Dit 
komt op de agenda van eerst komende Ambtelijk overleg te staan. 
- De brief aan de formateur in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart 2018. Dit concept is inmiddels behandeld in de Adviescommissie. 
- Aandacht voor Thema’s voor de komende periode:  

 
Ø Gebiedsgericht werken 
Ø Personen met verward gedrag 
Ø Beschermd wonen 
Ø Huishoudelijke ondersteuning 
Ø Cliëntervaringsonderzoek 2017 

 
c. Terugkoppeling  bestuurlijk overleg Wmo Raad 1e kwartaal 2018 
Aangezien dit agendaput inmiddels uitgebreid besproken is, wordt het niet 
opnieuw behandeld.  
 
d. Deelname aan externe bijeenkomsten (a.d.h.v. bijgevoegd overzicht) 
Voorstel dit punt permanent op de agenda van de Bestuursvergadering te 
plaatsen teneinde een goed overzicht te hebben m.b.t. deelname aan externe 
bijeenkomsten.  

 
e. Voorbereiding Jaarvergadering d.d. 27 maart 2018 o.a. i.v.m. Jaarverslag 
2017 
- Vaststellen punten/vragen: 

Ø Jaarverslag  
Ø ASD-overleg Zuid-Limburg:  betreft Themakeuze 2018 ASD Zuid 

Limburg   
Ø Jaarrekening  
Ø Terugkoppeling vanuit Ambtelijk Overleg  
Ø Bestuurlijke ontwikkelingen  
Ø VN-Verdrag  
Ø Visie & Missie Wmo-raad Sittard-Geleen 
Ø Evaluatie “Wijkgericht werken” 
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- Het jaarverslag 2017 wordt na enkele aanpassingen toegezonden.  
 

4. Ambtelijk Overleg 14 maart 2018  
 
-  Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

a.    Gebiedsgericht werken 
b.    Cijfers Wmo uit kwartaaloverzicht Sociaal Domein (a.d.h.v. bijgevoegd 
overzicht) 
De agendapunten a. en b. worden overgenomen. Daarnaast worden nog twee 
punten geagendeerd, te weten: 
c.   Stand van zaken “Personen met verward gedrag 
d.   Verslag onderzoek Seniorvriendelijke Gemeente  

 
5. WVTTK & Rondvraag 
 
Het bestuur van de Wmo-raad besluit dat de bestuurtermijn van dhr. R.R. als 
bestuurslid vertegenwoordiger Cliëntenraad Zuyderland GGZ, Platform Zuid 
GGZ/OGGZ  per direct wordt verlengd.   

 
 

6. Sluiting 
 

7. Volgende activiteit Bestuur 
 

• Wmo-raadsvergadering d.d. 27 maart 2018  
• Ambtelijk Overlag d.d. 14 maart 2018; SHS 0.06 De Versnelling 

 
Maral Manukjan  
Secretaris  
 


