
 

Vergadering Wmo-raad 

Verslag 

 
Vergadering:      27 maart 2018 

Locatie:      Stadhuis Sittard  

Tijd:        09:00 – 11:30 uur 

  

1.  Welkom & Opening door de voorzitter  

- De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  

 

2.  Vaststellen agenda  

-  De agenda wordt vastgesteld:  
Discussiepunten dienen bij de rondvraag gesteld te worden. 
 

3.  Mededelingen Bestuur  

-  Er is een brief naar de formateur opgesteld vanuit Adviescommissie 
Wmo-raad en Commissie VN-verdrag. De brief dient verzonden te 
worden zodra duidelijkheid in de politiek komt en bekend wordt wie de 
formateur wordt. 

 

 Jaarverslag  

 - Complimenten voor het jaarverslag. 

 - Vraag naar de crisiskaart voor mensen met verward gedrag (pg. 8). 

De definitieve kaart is er nog niet. Bij ZonMw is er geld voor 
aangevraagd. De gemeente, samen met ZonMw, zijn in de laatste fase 
van de uitwerking.  

Afgesproken: gezien het belang van het onderwerp is de gemeente S-G  
bereid gevonden in de Wmo-raad een presentatie te verzorgen m.b.t. 
“Plan van aanpak personen met verward gedrag”. 

 

 



 
 

 

 

ASD-overleg Zuid-Limburg: betreft: Themakeuze 2018 ASD Zuid- 
Limburg   

- Een korte toelichting van de voorzitter bij deze themabijeenkomst.  

Jeugdhulpverlening is een zinvol thema om ons in te verdiepen. De 
bijeenkomst was vooral bedoeld om het kennisniveau van veel 
Adviesraden te verhogen, zodat de lokale Raden beter met hun 
gemeente in discussie kunnen gaan over vragen m.b.t. dit onderwerp. 
Tevens werd ingegaan op de actuele stand van zaken m.b.t. de 
jeugdhulpverlening (trajecten en financiering van de jeugdhulp-
verlening). 

- Aandacht voor de problemen en de ontwikkelingen in het onderwijs is 
een essentieel punt, naast het thema ‘Onafhankelijke 
cliëntondersteuning’.  

- Er spelen diverse belangrijke zaken, zoals: hoe zit het met de 
onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning, hoe verhoudt de 
professional zich tot de vrijwilliger, waarom weten veel burgers niet van 
het bestaan van deze voorziening?  

De adviescommissie van de Wmo-raad houdt zich, naast  andere 
thema’s, ook hiermee bezig. 

 

4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 23 januari 2018 

 -  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).  

 

5. Jaarrekening  

  -  Akkoord 

  -  Voorstel: het geld dat over is beteden aan kennisvergroting. 

 -  Nieuwe leden van de kascommissie: dhr. P.H., dhr. J.S.  en dhr. L.L. 
als reserve. 



 
 

 

 

6.    Bestuurlijke ontwikkelingen 

  VN-Verdrag  

  Visie & Missie Wmo-raad Sittard-Geleen 

Een korte toelichting van de voorzitter bij de bestuurlijke ontwikkelingen 
die zowel de afgelopen als de komende periode hebben plaatsgevonden 
en zullen gaan plaatsvinden.  

E.e.a. met de nadruk op de volgende punten/thema’s: 

 

 - De vernieuwende werkwijze van het bestuur  

 - Adviescommissie gaat zich nog meer verdiepen in thema’s, waarbij 
indien nodig gebruikt wordt gemaakt van de kennis van professionals 
en/of ervaringsdeskundigen. 

 - 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. 

 - Er zijn/functioneren twee commissies binnen de Wmo-raad: 
Adviescommissie en VN-commissie.  

 - Bij iedere vergadering wordt vanuit beide commissies gerapporteerd. 

 - Ontwikkeling bestuurlijke visie van beide commissies.  

 - Over een half jaar evalueren, kijken hoe een en ander loopt. 

 Voorstelpunten: 

 - Als wij de stem van de mensen willen laten horen, moeten we 
integraal werken. Geen schotten tussen de diverse raden. 

 - Wmo-adviescentrum erbij betrekken. Meer inzicht krijgen in de 
problematiek die binnenkomt.   

 - Samenwerking van drie raden (Wmo, Jeugd, Participatie).  

  



 
 

 

 

 - Bij thema gaat diepte voor breedte. Niet veel thema’s, maar een 
beperkt aantal thema’s goed uitwerken.  

 - Er wordt sterk gezocht naar  integrale samenwerking. 

 - Rondom thema’s wordt continue de afstemming/samenwerking 
gezocht op inhoud. 

   Thema’s die meer aandacht krijgen: 

 - Huishoudelijke Ondersteuning in de Wmo 

 - Plan van aanpak “Personen met verward gedrag” 

 - Gebiedsgericht werken 

 - Cliëntervaringsonderzoek 2017. 

 

7. Evaluatie “Wijkgericht werken” 

In hoofdlijnen wordt de wijze aangegeven waarop momenteel de 
doorontwikkeling van wijkgericht werken verloopt, hoe men in de 
praktijk te werk gaat om tot verbeteringen te komen en waar men de 
focus op richt. 

- Inmiddels (half maart 2018)  is het gebiedsgericht werken, naast  
stadsdeel 1 en 5, uitgebreid naar gebieden 2, 3 en 4. 

Er wordt gewerkt aan het vormgeven van een pilot gebiedsgericht 
werken om multi-problematiek aan te pakken. In deze pilot staat 
integrale samenwerking met partners binnen het sociaal domein, 
leefbaarheid en veiligheid centraal. Doel hiervan is te komen tot een 
effectieve en efficiënte aanpak van meervoudig complexe problemen 
conform het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. 

- De essentie van de opzet van het gebiedsteam is om signalen en 
casuïstiek te bespreken en ondersteuning te organiseren in de eerste 
lijn. Daarnaast is een stadsbreed regieteam opgezet ten einde  op te 
schalen naar een tweedelijns aanpak (multi-probleem).  Daarbij leidt 
het signaal of de vraag van de inwoner tot dat wat nodig is.  

- Uitwisseling van informatie onder professionals is gericht op het 
voorkomen van (verdere) escalatie van problemen en waar mogelijk het 
ondersteunen en versterken van zelfregie en zelfredzaamheid. 



 
 

 

 

- De samenwerking binnen de netwerkstructuur bevordert korte lijnen 
tussen partners, kennisdeling en samenwerking. 

- Een onafhankelijke voorzitter zit de gebiedsteams en het regieteam 
voor, zorgt voor verbinding van de diverse onderdelen en 
regisseert/coördineert het proces van op- en afschalen.  

Bespreekpunten m.b.t. evaluatie gebiedsgericht werken sociaal domein; 

- Waar kunnen dreigverschillen ontstaan? 

- Inventarisatie.  

- De focus zal vooral op de praktijk moeten liggen. 

- Belangrijk is vooral om te kijken naar preventie: het tijdig oplossen 
van een enkelvoudig probleem kan voorkomen dat er zich een 
meervoudig complex probleem ontwikkelt. 

 

Evaluatierapport wordt aan Wmo-raad Sittard-Geleen ter beschikking 
gesteld en zal als uitgangspunt genomen worden bij verdere discussie, 
gezien het belang van dit  thema. 
“Gebiedsgericht werken” staat bij ons hoog op de agenda en komt zeker 
terug. 

 

8.  Rondvraag 

-  Mededeling van dhr. L.L. m.b.t. “Brief aan de Limburgse samenleving” 
met het voorstel de inhoud naar voren te brengen/mee te nemen in het 
overleg en de ideeën te verspreiden onder de achterban.  

-  Mededeling m.b.t. de  crisiskaart; er is nu subsidie van ZonMw, dus 
op korte termijn zal de kaart verschijnen.  

- Actieplan Eenzaamheid CDA (1 dag voor de verkiezingen) blijven 
volgen, om te zien of dit ook in beleid wordt omgezet. 

 

 

 

 



 
 

 

 

9.     Sluiting  

-  De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit 
vervolgens de vergadering.  
 

10.    Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen  

        Dinsdag, 02 oktober 2018 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal.  

 

M. Manukjan-Arakelian  

(secretaris) 

 

 

 

 


