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Datum:  14 maart 2018 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 
Tijd:  09:30u – 11:30u 
 
 
Verslag d.d. 14 maart 2018 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 7 februari 2018  

Er zijn geen nadere mededelingen of opmerkingen n.a.v. het verslag. 
 

2.  Mededelingen: 
 
i. Gemeente 
- Geen inhoudelijke mededelingen 
 

ii. Wmo-raad 
- Discussiepunten m.b.t. samenwerking WMO-raad en Adviesraad Chronisch 
zieken & Gehandicapten inzake VN-verdrag. 
- Escalerende werkhouding van Adviescommissie CG-beleid. 
- Brief d.d.  12 maart jl. van het bestuur van de ACG, betreft “commissie 
implementatie VN-verdrag Sittard-Geleen Inclusief” 
- Gemeente denkt mee bij effectief functioneren van de Commissie VN-
verdrag.  
-Voorzitter van de Wmo-raad gevraagd voor 3/6 maanden ad interim-
voorzitter te zijn van Sociaal Overleg. 
- Administratieve/ secretariële ondersteuning t.b.v.  
Adviescommissie i.v.m. toename van werk op dit punt door veranderde 
werkwijze.  
- Betreffende gemeenteambtenaar gaat ons hierover informeren, mogelijk 
een vrijwilliger via PIW of via afd. Sociale zaken van de gemeente. 

 
3.  Stand van zaken “Personen met verward gedrag” 
 
- Vervoersvoorzieningen/passend vervoer: Verwarde personen in Limburg 

dienen niet meer opgehaald te worden door de politie, maar door een 
passend vervoer. 

- Politie is voornemens om verwarde personen die niets strafbaars begaan 
hebben of niet agressief zijn niet meer te vervoeren. 

-Deze groep verwarde personen wordt vanaf april bij meldingen onder 
begeleiding van ervaren ggz-medewerkers in een busje naar een 
opvanglocatie gebracht voor hulp. 

- Plan is om zowel in de regio Noord- en Midden-Limburg als Zuid-Limburg 
met een zogenoemde psycholance te gaan werken. 

- Met de subsidie van het Rijk is de proefperiode van een jaar bekostigd. 
- Start Pilot per 1 of 2 April 2018. 
- Aan Time-out voorzieningen wordt nog gewerkt.  
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Voorstel door Mondriaan en Levanto komt na 3 april as. Voorlopig wordt 
gebruik gemaakt van de huidige voorzieningen/mogelijkheden (2 bedden in 
Heerlen en 2 bedden in Maastricht). Er zijn geen aparte voorziening in WM. 
- Onderdeel Crisiskaart loopt op dit moment niet helemaal soepel.  
- De positie van het Huis v/d Zorg hierin zal in juli pas duidelijk worden. 
- Verbinding krijgen in Zorg en Straf; twee werelden op elkaar laten 
aansluiten. 
- 2020 Nieuwe Wet verplicht GGZ: OM wil ook met WM in zee gaan.  
- OM ziet aanknopingspunt in ontwikkeling gebiedsgericht werken.    
 
4.  Verslag onderzoek Seniorvriendelijke Gemeente  
 
Toelichting bij het verslag “Onderzoek Seniorvriendelijke Gemeente”.  
Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met 
speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. 
De resultaten en het advies van het rapport vindt de gemeente een beetje 
achterhaald. Er bestaat een groot verschil op basis van rapporteren en 
taalgebruik.  Bijvoorbeeld het begrip Positieve Gezondheid is niet echt goed 
omschreven.  
Gemeente staat tevens niet positief tegenover het verwoorden van de 
adviezen.  
Het verslag wordt nog aangepast. Als de Wmo-raad aanvullingen hierop heeft 
dient hij dit door te geven. 

 
5.  Evaluatie “Gebiedsgericht werken sociaal domein Sittard-Geleen” 
 
Bespreekpunten m.b.t. evaluatie gebiedsgericht werken sociaal domein; 
 
- Er komt een Plan van Aanpak m.b.t gebiedsgericht werken. 
- Het concept van het plan moet nog naar management en bestuur. 
- Kan pas na 18 april a.s. besproken worden. 
- Er zit geen inhoudelijk verhaal in het plan; het betreft meer de werkwijze: 
hoe gaan we samen het wijkgericht werken realiseren.  
 

6. Cijfers Wmo uit kwartaaloverzicht Sociaal Domein  
 
De cijfers m.b.t de 4de kwartaalrapportage Sociaal Domein zijn door een 
ambtenaar van de gemeente digitaal naar ons verstuurd. De gegevens in 
deze kwartaalrapportage betreffen de periode oktober t/m december 2017. 
 
Toelichting en bespreekpunten: 
- Afgelopen jaren toename begeleiding: In 2016 door het overgangsrecht zijn 
de cijfers wat lager. 
- Binnen de Wmo zijn er geen opvallende veranderingen. 
- Dit jaar zijn er geen significante verschillen, vanaf komende jaar komen pas 
de wijzigingen.  
- Het effect van de eigenbijdrage is de belangrijkste verandering. Op dit 
moment het is inkomensafhankelijk en binnenkort wordt het standaard.    
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- Met een abonnementstarief zal iedereen die een eigen bijdrage in de Wmo   
betaalt, een vast maandbedrag van €  17,50  betalen.  
- Met een “abonnementstarief”  d.w.z. € 17,50 per vier weken   eigen 
bijdrage, geldt voor iedereen, ongeacht het inkomen en het aantal 
voorzieningen. Gaat pas in 2019 in.  
- De reden van dit voornemen is, dat een groot deel van de mensen die 
Wmo-zorg vragen het eigen risico in de Zvw volledig gebruiken.  
- Gemeente verwacht dat meer mensen beroep op voorzieningen gaan doen. 
- Gemeente heeft de vrijheid om de kosten voor het abonnement te 
compenseren, bijvoorbeeld voor inwoners met een laag inkomen. 
- De kwartaalrapportages worden structureel naar het bestuur van de Wmo-
raad gestuurd, om inzicht te geven en te bespreken.  

 
 
7.   WVTTK & Rondvraag 
Geen bijzonderheden 
 
 8.  Afsluiting 
 
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de 
vergadering.  
                    
Maral Manukjan 
Secretaris 


