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Datum:      3 april 2018 
Locatie:    Stadhuis Sittard SHS 0.06 
Tijd:    9:30u – 11:30u  

 
 
1. Verslag vergadering 27 februari 2018 
 
Agendapunt 3 punt b.  m.b.t. Aandacht voor Thema’s voor de komende periode 
(Adviescommissie) wordt aangepast. 

 
• Gebiedsgericht werken 
• Personen met verward gedrag 
• Beschermd wonen 
• Huishoudelijke ondersteuning 
• Cliëntervaringsonderzoek 2017 
 
Het verslag wordt verder na genoemde wijziging vastgesteld. 
 

2.  Inkomende en Uitgaande stukken 
 
- Email dhr. R.G.  d.d. 03.04.18   
Een brief aan de WMO-raad Sittard-Geleen waarin een verzoek is gedaan om 
iemand in PBO af te vaardigen. 
De vraag is of wij deze brief hebben ontvangen?  
Voorstel: antwoorden op de email van dhr. R.G.  met de mededeling, dat het 
bestuur zijn genoemde brief niet heeft ontvangen en dat zijn verzoek over 
deelname in deze organisatie nog niet ter sprake is gekomen. 
Dit voorstel wordt aangenomen. 

 
- Email & Brief aan de formateur (uit de Adviescommissie en Commissie  VN-
verdrag)  
Wordt behandeld bij agendapunt 3. Bestuurszaken. 

 
3. Bestuurszaken  
 
a. Commissie VN-verdrag  

 
- Toelichting van het laatste  overleg 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.  
- Discussiepunten m.b.t. samenwerking Wmo-raad en Adviesraad Chronisch 
zieken & Gehandicapten inzake VN-verdrag. 
- Het spanningsveld met de commissie vanuit het verleden.  
- Bestaande spanningen rondom de samenwerking Wmo-raad en Adviesraad 
Chronisch zieken en Gehandicapten m.b.t. VN-verdrag. 
- Voorzitter van de Wmo-raad zal een paar keer per jaar met de Adviesraad 
Chronisch zieken & Gehandicapten (gaat) overleggen over stand van zaken.  
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- Tevens zal de voorzitter van de Wmo-raad 4/5 keer bij het overleg Commissie 
VN-verdrag aanwezig zijn.    
 
 
Brief aan de formateur (Commissie VN-verdrag) 
- Inhoudelijk wordt de brief goedgekeurd. 
- De brief dient gericht te zijn aan de formateur i.p.v. informateur. 
- De lay-out (kop-voetnoot) en het logo evenals de tekst dienen te worden 
aangepast. 
 
Brief aan de formateur (Cie.) 
- De brief is goedgekeurd na één aanpassing; het VN-Verdrag wordt naar boven 
gebracht.   
- De brief van Commissie VN-verdrag gericht aan de formateur, wordt als bijlage 
integraal toegevoegd aan de brief aan de formateur (Cie.) 
- Besloten de beide brieven te sturen met een begeleidend schrijven, waarin 
vermeld dat de brief van de commissie een verdieping is van die van de Wmo-
raad. 
 
c. Terugkoppeling  Jaarvergadering d.d. 27 maart 2018 
 
Daar er geen noemenswaardige opmerkingen waren, wordt dit agendapunt niet 
uitgebreid besproken.  
Aandachtspunt: controleren welke organisatie mevr. M.W. (raadslid) 
vertegenwoordigt.  
 
d. Deelname aan externe bijeenkomsten  
 
Uitnodiging: ALV + speciaal inspiratieprogramma voor adviesraden op 25 mei a.s. 
in Utrecht.  
- wordt beslist wie daar naartoe gaat/gaan. 
 
e. Voorstel vragen Adviescommissie i.h.k.v. het Onderzoek naar functioneren van 
sociale wijkteams. 
 
- Afhankelijk van de agenda van het Ambtelijk Overleg worden ook de leden van 
de Adviescommissie uitgenodigd om bij het overleg aanwezig te zijn.  
- Administratieve/ secretariële ondersteuning t.b.v. Adviescommissie i.v.m. 
toename van werkzaamheden ten gevolge van veranderde werkwijze. 
- Het thema m.b.t. meldingen/klachten wil de adviescommissie afronden.  

 
3. Ambtelijk Overleg 18 april 2018  
 
Voorstel: Het AO van 18 april a.s. door te schuiven naar 13 juni a.s.  
Verder voorgesteld de gereserveerde ruimte voor het AO d.d. 18 april a.s. te 
gebruiken voor de extra bestuursvergadering.  
Dit voorstel wordt aangenomen. 
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Vaststellen punten/vragen voor de extra bestuursvergadering. 
-  Brief aan de formateur (Commissie VN-verdrag en  Adviescommissie)  
-  Privacywetgeving   
 
 
5. WVTTK & Rondvraag 

- Geen bijzonderheden 
 

6. Sluiting 
 

7. Volgende activiteit Bestuur 
 

• Bestuursvergadering d.d. 29 mei 2018  
• Ambtelijk Overleg d.d. 13 juni 2018; SHS 0.06 De Versnelling 

 
Maral Manukjan  
Secretaris  

 
 


