
 

 
Bestuursvergadering  

 

Datum:      26 juni 2018 

Locatie:     Stadhuis Sittard SHS 0.07 Het Lab 

Tijd:     9:30u – 11:30u  

 

1. Verslag vergadering 29 mei 2018 
-   Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   

 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- Het recent verschenen rapport van de Nationale Ombudsman m.b.t. de “Zorg 
voor burgers” (bij de Nationale Ombudsman besteld en ontvangen). 
-  Het thema “10 puntenplan Pgb van Per Saldo” (e-mail van dhr. R.G.).  
-  Verzoek om deelname vanuit de Wmo-raad aan de PBO van Streekomroep 
Start. 
Voorstel: In het kader van de uitnodiging kunnen we vragen iemand uit de Wmo-
raad vragen dit te gaan doen. Dit komt op de agenda van de eerstkomende Wmo-
raadsvergadering. Daarnaast wordt een email verstuurd naar de leden van de 
Wmo-raad met een mededeling inzake deelname vanuit de Wmo-raad aan het 
PBO van Streekomroep Start.  
-  De nieuwsbrief van het Knooppunt informele zorg. 
-  De nieuwsbrief van de Adviesraad MO Heerlen. 
-  Informatie rond de portefeuilleverdeling van het College van B&W 2018 – 2022. 
-  Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder A.V. Bestuursleden zullen aanwezig 
zijn. 
-  Contact geweest met Knooppunt informele zorg met de vraag of wij de 
nieuwsbrief en de link op onze website mogen plaatsen.  
Wij zouden hierover worden teruggebeld.  
 - Websitegemeente Sittard-Geleen: 
De gemeente is begonnen met het “opschonen” van de website. Uit de statistieken 
bleek dat maar een klein percentage aan (sub)sites van de gemeente bekeken 
werd. Daarom is gemeente breed de afweging gemaakt een groot deel van de 
pagina’s te schrappen. Daarbij zijn de sites die het meest bezocht zijn blijven 
staan evenals enkele uitzonderingen i.v.m. informatieplicht vanuit de gemeente. 
De rest is verwijderd.  
 
In het ‘recente’ verleden was er op de website van de gemeente informatie over 
de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen (o.a. brochure) beschikbaar. Op de huidige 
website is daarover niets meer te vinden. 
Tevens is ook informatie over de Wmo-raad Sittard-Geleen op de website 
onvindbaar geworden. De betreffende gemeente-ambtenaar gaat kijken wat er bij 
deze vorm van communicatie moet veranderen, teneinde op de website in ieder 
geval de Wmo-raad, evenals de link naar onze website te kunnen vinden. 
 
  



 
 
 
 
 
 
3. Bestuurszaken 

a. Voorstel van de adviescommissie; opstellen Communicatie Plan  
-  Communicatie Plan is goed opgesteld. 
-  Plan gaat eerst naar de Adviescommissie en wordt vervolgens teruggekoppeld 
naar bestuur.   
 
b. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
 
Commissie hield op 25 juni jl. een informele bijeenkomst zonder agenda.   
O.a. werd besproken: 
Stand van Zaken implementatie VN-verdrag personen met een beperking  
- De samenwerking tussen drie gemeentes (Sittard- Geleen, Beek en Stein). 
- Op korte wordt een afspraak ingepland met de wethouder L.G.  
 

c. Bespreken van het concept format agenda plenaire vergadering 
- In dit format zijn de agendapunten 1 t/m 7 de vaste agendapunten die iedere 
plenaire vergadering aan de orde komen. Vanaf agendapunt 8 worden nieuwe 
agendapunten toegevoegd, waarbij de laatste drie (in dit format de punten 11 t/m 
13) ook steeds terugkeren, maar een wisselende nummering kunnen hebben. Dit 
is afhankelijk van het aantal toegevoegde agendapunten. 
  
d. Terugkoppeling van de plenaire vergadering  
Bespreekpunten 
-  Hoe worden de aangekaarte problemen opgepakt? 
-  Deelname van leden Wmo-raad S-G aan externe vergaderingen en 
bijeenkomsten.  
-  In welke hoedanigheid gaat men daar naartoe? 
 
Voorstel: 
Betreft de Inspiratiebijeenkomst ‘Rol en positie van adviesraden in tijden van 
transformatie’ d.d. 6 september as. De noodzakelijke informatie kan worden 
doorgestuurd naar de Wmo-raadsleden met de vraag of er belangstelling bestaat 
aan deze bijeenkomst deel te nemen. Men dient zich op te geven, waarna het 
bestuur bepaalt wie wordt afgevaardigd.  

 
e. Kernthema’s voor de komende plenaire vergaderingen (zie 3 f) 
 
f. Voorstel presentaties voor de komende plenaire vergaderingen 
Gezien de tijd en samenhang van de onderwerpen worden de agendapunten e. en 
f. samen besproken (zie volgende pagina) 



 
 
 
 
 
 
- Knooppunt informele zorg  

- Personen met verward gedrag   

- Werkwijze Kredietbank (in samenwerking met Sociaal Overleg)  

- Communicatie Plan  

- Wijkverpleegkundige  

- Coalitieakkoord 2018 – 2022 

Voorstel: Lijst maken van de Kernthema’s en deze toesturen aan de bestuursleden 
voor verdere aanvulling. Daarna kan een complete lijst gemaakt worden en 
daaruit kunnen keuzes gemaakt worden. 

Wellicht kunnen we op grond van een aantal Kernthema’s een symposium 
organiseren, i.h.b. samenwerken 3D’s (Sociale overleg, Jeugd-, Wmo-raad) 

g. Eventueel actiepunten uit het laatste Ambtelijk Overleg: 
Worden morgen in de vergadering van de Adviescommissie  besproken. 
 
h. Deelname van leden Wmo-raad S-G aan externe vergadering en 
bijeenkomsten. (Hoe gaan we dit met de leden communiceren en wie gaat 
bepalen wie wel en wie niet gaat?) 
Punt h is besproken bij de evaluatie (agendapunt d.) 
 
i. Coalitieakkoord 2018 – 2022 
- Wel of niet verstrekken van een hardkopie van de vernieuwde versie (> 05 juli 
2018) aan de leden? 

- Organisatie van het verzamelen en verwerken van de input van de leden tijdens 
het coalitieakkoord. 
  
Vraag: wel of niet verstrekken van hardkopie en hoe gaan we de input van onze 
leden organiseren? 
Voorstel: informeren bij de griffie of wij de hardkopie mogen ontvangen. 
Digitale versie komt op de website. 
Een apart e-mailadres voor input maken. 
  
4.Ambtelijk Overleg 26 september 2018 
      
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

-  Stand van zaken Personen met verward gedrag   
-  Stand van zaken met betrekking tot de aanpassing Huishoudelijke Hulp op basis 
van het “nieuwe” normenkader 
-  Praktijkvoorbeelden ter verbetering beleid en uitvoering door de gemeente 

-  Procedure Hardheidsclausule m.b.t Wmo 



 
 

 

 

  -  Respijtzorg 

  -  Communicatie website  

  -  Wethouder L.G. uitnodigden voor de Plenaire vergadering 

  
5.    WVTTK & Rondvraag 
 
Informatie aan te leveren van de Commissie Inclusief m.b.t. punten waar ze nu 
mee bezig zijn; dit voor de website Wmo. 
  
6.     Sluiting 
 
 
7.    Volgende activiteit Bestuur 
  -  Bestuursvergadering d.d. 11 september 2018 
   -  Ambtelijk Overleg d.d. 26 sept.2018; SHS 0.06 De Versnelling 
 

Secretaris 

Maral Manukjan. 

 


