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Datum:  7 Februari 2018 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 
Tijd:  09:30u – 11:30u 

 
 

1. Verslag d.d. 20-12-2017 
 
- Er zijn geen nadere mededelingen of opmerkingen n.a.v. het verslag. 
 
2. Mededelingen: 
 
i. Gemeente:  

Agendapunt 4. verschuiven naar het volgende Ambtelijk Overleg.  
Verder zijn er op dit moment geen inhoudelijke mededelingen. 

              
ii. Vanuit de Wmo-raad:  
 
De voorzitter uit zijn tevredenheid over het verloop van het gesprek  m.b.t. 
bestuurlijk overleg in het 1e kwartaal 2018 tussen de Wmo-raad en wethouders 
Geilen en Verblakt d.d. 31 januari 2018. 
 
De Gedachtewisseling betrof deze thema’s:  
- het proces de drie adviesraden bij elkaar te brengen; de integrale benadering;  
- stappen die gezet kunnen worden voor de vorming van integraal sociaal beleid; 
- ontwikkelingen rond Wijkgericht werken;  
- het VN-Verdrag. In de toekomst dient hieraan veel aandacht besteed gaan 
worden; 
- gesprek met de burgemeester; 
- de toekomstige werkwijze van het besuur Wmo-raad m.b.t. Ambtelijk Overleg.  
 
3. Stand van zaken Knooppunt Informele Zorg  
 
Toelichting over de stand van zaken m.b.t. Knooppunt Informele Zorg. 
 
Het advies van de Wmo-raad m.b.t. toevoeging Financiële paragraaf aan de 
concept-collegenota en het concept-plan Knooppunt informele zorg is 
overgenomen. De financiële paragraaf staat nu hierin vermeldt.  
De Concept Nota en het Concept Plan zijn door het college goedgekeurd.  
 
De vermelde punten werden uitgebreid besproken:  
 

a. Kerngroep dient het beleid en de activiteiten inzake Informele 
Zorg bepalen en bewaken; 

b. Goede communicatie is urgent; 
c. Doorlopende evaluatie en eventueel noodzakelijke aanpassingen 

in functioneren en organisatie; 
d. Vijf maanden na de start van de activiteiten dient gerapporteerd 

te worden;  
e. Activiteitenplan naar het bestuur van de Wmo-raad sturen; 
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f. De hoofddoelstelling vaststellen die bereikt moet worden;  
g. Coördinerende taak voor de diverse organisaties op het gebied 

van informele zorg; 
h. Hoe men met minder kosten de informele zorg goed probeert te  

regelen; 
i. Agendapunt voor Ambtelijk Overleg over zes maanden; 

Evaluatie/ Stand van zaken m.b.t. Knooppunt Informele Zorg. 
 

 
4. Verslag onderzoek Seniorvriendelijke Gemeente  
 
Agendapunt 4. verschoven naar het volgende Ambtelijk Overleg.  
 
5.  Stand van zaken Huishoudelijke Hulp  
 
Er zijn op dit moment geen inhoudelijke ontwikkelingen inzake Huishoudelijke 
Hulp.  
Het bestuur vindt het noodzakelijk dat dit thema structureel op de agenda van 
het Ambtelijk Overleg komt te staan teneinde een en ander beter te kunnen 
volgen. 
 
 
6.  Indicatie begeleiding en ondersteuning (actuele cijfers) 
 
De cijfers m.b.t d Indicaties Begeleiding – (peildatum 30-9-2017; eerste 
bevindingen), is door een ambtenaar van de gemeente digitaal naar ons 
verstuurd. 
Hierin zijn deze punten gemonitord: 

- Aantal arrangementen per hoofdgroep 
- Aantal arrangementen per grondslag 
- Grondslag per leeftijdscategorie 
- Aantal arrangementen per leeftijdscategorie/ leeftijdsopbouw. 
 
Voorstel van de Wmo-raad: een kwartaalrapportage maken en die naar de 
Wmo-raad sturen. Verder zal de raad er kritisch naar kijken en samen met de 
gemeente de punten evalueren.  
 

7. Evaluatie “Gebiedsgericht werken sociaal domein Sittard-Geleen 
 
Evaluatierapport is aan Wmo-raad Sittard-Geleen ter beschikking gesteld en 
werd als uitgangspunt genomen bij discussie.  
 
Bespreekpunten m.b.t. evaluatie gebiedsgericht werken sociaal domein; 
- Waar de dreigverschillen kunnen ontstaan? 
- Inventarisatie  
- Bestandsanalyse  
- Preventie 
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Er wordt afgesproken tijdens het komende AO d.d. 14 maart en vervolgens 
tijdens de Plenaire vergadering van 27 maart a.s. de betreffende 
contactpersonen uit te nodigen die bereid zijn ons omtrent praktijkervaring 
m.b.t. Wijkgericht werken uitgebreid informatie te verschaffen. 
 
8. Vormgeving speerpunt “Positieve gezondheid” 
 
Toelichting van het begrip en de achterliggende gedachten m.b.t. “Positieve 
gezondheid”, hierbij denkend aan: 
- Nieuwe definitie 
- Draagvlak 
- Dagelijks functioneren 
- Appel op veerkracht 
- Mentale functies en mentale beleving 
- Sociaal-maatschappelijke participatie 
- Kwaliteit van leven 
- Lichaamsfuncties 
 
 Besprekpunten: 
- Hoe worden de huisartsen daarin betrokken? 
- Werkt CZ als zorgverzekeraar mee en hoe? 
- Samenwerkingsprojecten met CZ, sprotverenigingen, schoolpedagogen  
- Inkomstenproblematiek  
- Hoe breng je de theorie naar de praktijk? 
- Waar geef je als gemeente het geld aan uit, aan de hand van de zes peilers? 
- Wat is de politiek invloed op “Positieve gezondheid”? 
- Wat zijn de vertaaltermen van de gemeente inzake “Positieve gezondheid”? 
 

 
9.  WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt) 
 
- Geen bijzonderheden 
 
 
10. Rondvraag & Afsluiting 
 
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens de 
vergadering.  
                    
Maral Manukjan 
Secretaris 


