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Datum:  13 juni 2018 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u 
 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 14 maart 2018  
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen: 
 

a. Gemeente 
 
- Korte Mededeling m.b.t. Administratieve/secretariële ondersteuning t.b.v. 
Adviescommissie i.v.m. toename van werk op dit punt door veranderde 
werkwijze.  
Het advies is mogelijk een vrijwilliger te zoeken via PIW/Vrijwilligerscentrale en 
niet via afd. Sociale zaken van de gemeente. 
- Korte Mededeling m.b.t. Nieuw College 
De Wmo is ondergebracht bij wethouder L.G.  
Vraag: wie is verantwoordelijk voor uitvoering VN-verdrag? 
Wordt gecommuniceerd zodra dit bekend is.  

b. Wmo-raad 
- Opzeggen lidmaatschap WMO-raad en WMO-raad-bestuurslid dhr.  A.P. 
- De vicevoorzitter vervangt de voorzitter, daar laatstgenoemde de Mont Ventoux 
aan het beklimmen is.  
- Aanvraag Subsidie is inmiddels ingediend, maar er is nog geen reactie 
ontvangen.  
 
3. Stand van zaken “Personen met verward gedrag”  
Schets huidige situatie:  
- Vervoer is een lopende zaak, dient nog goed afgestemd te worden in de 
uitvoering. 
- In heel Limburg is het passend vervoer geregeld. Maastricht, Heuvelland en 
Heerlen, Parkstad daar rijdt de Mondriaan met de psycholance. In de Westelijk 
Mijnstreek t/m Noord Limburg rijdt de GGZ-Vervoersdienst. 
- Vervoer dient op landelijk niveau geregeld te gaan worden: over hoe dat eruit 
moet gaat zien en de financiën.  
- Gemeente wordt tijdig op de hoogte gesteld. 
- Gemeente heeft een pilot van een jaar die loopt tot april 2019. De verwachting 
is dat de definitieve regeling pas per 1 januari 2020 zal ingaan. Pilot-gelden 
zullen dan langer beschikbaar blijven. Gemeente kan daarvoor nu al een 
aanvraag indienen. 
- Belangrijke factor is het komen tot een Convenant waarbij ook het rijk 
betrokken wordt, wat veel voordelen heeft voor zowel de gemeente als voor de 
Provincie Limburg. De komende maanden wordt het Convenant opgesteld en 
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gaat men daarmee aan de slag. 
- Voor de Time-outvoorzieningen is aanvraag gedaan bij ZonMW. Gemeente 
wacht op toekenning.  
- Crisisdienst bepaalt welk vervoermiddel wordt ingezet. 
- Voor de Crisiskaart komen de partners weer bij elkaar, want het loopt niet 
vlekkeloos door de wijze van aanvraag financiering platvorm OGGZ.  
- n.a.v. de Brief Onno Hoes is de gemeente bezig alle drie de thema’s zo goed 
mogelijk te realiseren. 
 
4. Stand van zaken ten aanzien van het Assessment met betrekking tot 
Seniorvriendelijke Gemeente  
 
Toelichting en ontwikkelingen ten aanzien van het Assessment met betrekking 
tot Seniorvriendelijke Gemeente. Het accent in het project ligt op de psychische 
gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en 
ouderdomsdepressie. 
 
-De gemeente heeft meegedaan aan de campagne “Samen Dementievriendelijk”; 
meer specifiek: “Samen maak je Limburg Dementievriendelijk”, waarin zij hun 
consulenten de mogelijkheid geven  online trainingen te volgen.  
- Het Knooppunt heeft een advies ontvangen om aan een aantal zaken extra 
aandacht te besteden, bijv. personen met verward gedrag 
- Het knooppunt Informele org werkt aan een verbindingsnet tussen informele en 
formele zorg.  
- Thema “Positieve gezondheid” wordt opgepakt.   
- Het Knooppunt is redelijk tevreden over de resultaten van het Assessment.  
- Advies aan de Wmo-raad om zich te abonneren op de nieuwsbrief  van het 
Knooppunt Informele Zorg. 
 
Toegezegd is dat de nieuwsbrief van het Knooppunt Informele Zorg aan de 
secretaris wordt toegezonden. 
 
5. Stand van zaken met betrekking tot de aanpassing Huishoudelijke 
Hulp op basis van het “nieuwe” normenkader 
 
Toelichting op de collegevoorstellen m.b.t. kostprijs HH:  
- Wmo gaat de gemeente meer geld kosten dan tot nu toe het geval was.  
- Gemeente dient een reële kostprijs te bedenken.   
- HH drie tarieven: Zorg in Natura tarief, PGB professionals, PGB- tarief voor 
sociaal netwerk.  
- PGB-tarief wordt in de verordening vastgelegd.  
- Komt een collegebesluit met daarin voorstel nieuw tarief vast te stellen. 
- Komt een nieuwe beleidsregel waar normenkader een onderdeel vanuit gaat 
maken, wat mede de financiële consequenties bepaalt. 
- Het normenkader geldt voor nieuwe cliënten. 
- Gemeente wil bij het herindiceren geen onrust creëren. 
- Beleidsregels worden 2e helft van het jaar aan de Wmo-raad voorgelegd. De 
raad heeft een maand nodig voor het uitbrengen van het advies.  
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Over de exacte planning wordt via e-mail gecorrespondeerd.  
 
6. Het recente rapport “Zorg voor burgers” van de Nationale 
ombudsman. Hierbij zouden de volgende vragen aan de orde kunnen 
komen:  
a. Herkent de gemeente Sittard-Geleen zich in de knelpunten die in dit rapport 
worden genoemd? De gemeente is niet voor alle knelpunten verantwoordelijk 
(denk aan wlz) 
b. Hoe staat de gemeente Sittard-Geleen tegenover de oplossingen die in het 
rapport worden genoemd? 
c. Wat gaat de gemeente Sittard-Geleen met dit rapport doen? 
d. Heeft de gemeente Sittard-Geleen ook een “Bas”? 
- Knelpunten worden herkend.  
- Vanwege het belang van het onderwerp wordt voorgesteld om dit thema verder 
uit te diepen. 
- Dit agendapunt wordt meegenomen naar het volgend Ambtelijk Overleg.  
 
7. Stand van zaken “Gebiedsgericht werken sociaal domein Sittard-
Geleen” 
 
Gezien de tijd en samenhang van de onderwerpen worden de agendapunten 7 en 
8 samen besproken. 
 
8. Terugkoppeling over de Aanpak Sociaal Domein op basis van de 
fundamentele analyse 
In hoofdlijnen wordt de wijze aangegeven waarop momenteel de 
doorontwikkeling van Gebiedsgericht werken verloopt, hoe men in de praktijk te 
werk gaat om tot slimme verbeteringen te komen, waar men de focus op richt en 
in hoeverre men de vingers aan de pols houdt. 
Verdere Bespreekpunten waren: 
- Privacy.  
- Gebiedsteams in alle stadsdelen van de gemeente S-G. 
- Wat men nodig heeft  om burgers zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen. 
- Geen inlooppunt voor de burgers.  
- Integrale toegang; vijf teams en drie maatwerkers werken samen bij aantal 
vragen op verschillende vlakken.  
- De adviesraad van de Wmo gaat dit proces volgen. 
 
Gezien de tijd worden twee onderwerpen, Voorliggend veld en de Toegang in het 
kader van de fundamentele aanpak, verschoven naar het volgend Ambtelijk 
Overleg.   
 
9.    WVTTK & Rondvraag 
               - Geen opmerkingen  
 
10.  Afsluiting  
 
       Maral Manukjan (Secretaris) 


