
	

 Datum:     16 januari 2018 
Locatie:  Stadhuis Sittard SHS 0.05  
Tijd:  9:30u – 11:30u  
 
 
1. Opening en mededelingen: de voorzitter opent de vergadering om 9.35 uur.  

 
Wmo-raadleden mw. K. en dhr. G. zijn getroffen door ziekte. Beiden zullen thuis een 
bloemetje ontvangen.  
Jan B. heeft gemeld dat hij niet aanwezig kan zijn bij de plenaire vergadering van de 
Wmo-raad op 23-01-2018 i.v.m. ziekenhuisopname van zijn echtgenote.  
 

2. Verslag vergadering 5 december 2017  
 

Het verslag van de vergadering van 5-12-2017 (hei-dag) zal z.s.m. volgen. Deze dag 
stond in het teken van de toekomst van de Wmo-raad. Samenwerking met de andere 
adviesraden (Jeugd en Participatie) zal onderwerp van overleg worden.  
 

3. Inkomende en Uitgaande stukken 
 

• Wmo-raadslid dhr. G. heeft ons een document gestuurd van de 
belangenvereniging voor mensen met een PGB ( Per saldo). Besloten is 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. 

• De voorzitter van onze adviescommissie verwijst naar informatie van de 
voorzitter van de brede adviesraad in Heerlen. Wij besluiten de voorzitter uit te 
nodigen om de ervaringen met de brede raad toe te lichten in onze plenaire 
vergadering (maart 2018) 

 
4. Bestuurszaken 

 
a. Evaluatie Hei-dag  

 
Deze dag stond voornamelijk in het teken van de toekomst van de Wmo-raad. Ook de 
vraag in hoeverre er een brede adviesraad moet komen. We moeten meer werken aan 
integraliteit. Dit 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 de samenstelling van de groep als ook de locatie en verzorging. Wordt vervolgd.  
 
b. Bespreking Financiële zaken  
 
Aan de orde komen de (voorlopige) cijfers over 2017, de begroting over 2018 en het 
declaratiereglement over 2018. In 2017 is er een exploitatie overschot van ca.  
€ 3.500. Een van de belangrijkste oorzaken is de post onkostenvergoedingen. De 
onderbesteding is met name het gevolg van de lagere bezetting van de diverse 
vergaderingen.  
 
Desondanks hebben wij de begroting opgesteld met een tekort. Dit komt mede met de 
hogere kosten van commissies zoals WIT alsmede Commissie VN-verdrag. 
De begroting wordt vastgesteld.  
 
Het declaratiereglement wordt vastgesteld.  

 



	

 
 
 
 
 
c. Terugkoppeling uit de  Adviescommissies 
 

De thema’s van de adviescommissie over 2018 zijn hoofdzakelijk Wijkgericht werken 
en melding klachten en bezwaren. Het concept jaarverslag over 2017 wordt door de 
commissieleden goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan wordt gesproken over de 
inhoud van het jaarverslag van de Raad over 2017. Naast een terugblik moet er ook 
aandacht worden besteed aan de plannen voor 2018 en eventueel later.  
 
Ook wordt gesproken over de te nemen stappen na de verkiezingen van 21 maart. 
Besloten wordt een brief te sturen aan de nieuwe (in) formateur waarin we aandacht 
vragen voor de toekomst van de Wmo en daarin met name over de implementatie van 
het VN-verdrag.  
 
Herman koppelt terug over de commissie VN-verdrag. Er is een eerste bijeenkomst 
geweest. Een tweede is gepland op 17 januari. De voorzitter van de commissie had 
een spreker van het Huis voor de zorg uitgenodigd. Deze heeft op het laatste moment 
afgezegd. Gezien de op handen zijnde verkiezingen moeten we wellicht iets 
terughoudender opereren.  
 
In het jaarverslag van de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid wordt ook aandacht 
gevraagd aan de resultaten ( ook financieel) van de gegeven adviezen.  
  

d. Terugkoppeling van gesprek voorzitter met Daphne en Linda  
 

De voorzitter geeft in grote lijnen de inhoud van het gesprek weer. Men is positief over 
de te nemen stappen naar aanleiding van onze Hei-dag. Zie hiervoor het vermelde 
onder punt 4a.  
 

e. Positie Adviescommissie in relatie tot deelname aan het Ambtelijk Overleg 
 

Afhankelijk van de agenda zullen, naast de voorzitter, ook een of meer andere leden 
van de commissie aansluiten bij het Ambtelijk overleg. Over zwaardere dossiers kan 
de adviescommissie voorbereidend overleg voeren met de behandelend ambtenaar. 
Het zou goed zijn als de adviescommissie zou worden betrokken bij de totstandkoming 
van de diverse notities. Op dit moment heeft de adviescommissie ook als contact met 
het ambtelijk apparaat. De ervaringen wisselen per onderwerp. We zullen afspreken 
wie zal deelnemen aan het ambtelijk overleg van 7 februari a.s. 
  

f. Voorbereiding Jaarvergadering d.d. 27 maart 2018 o.a. i.v.m. jaarverslagen 
 

De voorbereidingen komen later aan de orde.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
g. Wmo-raadsvergadering d.d.  23 januari 2018  
 

De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.  
 

5.    Ambtelijk Overleg d.d. 7 februari a.s. 
        

Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg. De agenda zal worden 
vastgesteld mede n.a.v. de resultaten van de plenaire vergadering van de Wmo-raad 
op 23 januari a.s. In ieder geval moeten aan de orde komen de volgende zaken: 
 

• Financiele paragraaf steunpunt informele zorg. 
• Plan van aanpak verwarde personen 
• Huishoudelijke ondersteuning ( is een vast agendapunt) 
• Verslag onderzoek Sittard-Geleen seniorvriendelijke gemeente; 
• Vormgeven aan het speerpunt Positieve gezondheid.  

 
6. WVTTK & Rondvraag 

 
Corinna geeft aan dat zij i.v.m. vakantie op 25-6 niet kan deelnemen aan het agenda-
overleg WM. Albert neemt dit over. Corinna is ook verhinderd bij de 
bestuursvergadering van 26-6. Dit laatst wordt nog bekeken als Hank weet, wanneer 
zijn vakantie valt.  
 

7. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.  
 

8. Volgende activiteit Bestuur 
 

• Wmo-raadsvergadering dd 23 januari 2018  
• Ambtelijk Overlag d.d. 7 februari 2018; SHS 0.06 De Versnelling 

 
 
Samenstellers verslag: Corinna Sipkema en Piet Lamberiks. 


