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Datum:      29 mei 2018 
Locatie:    Stadhuis Sittard - SHS 0.07 Het Lab  
Tijd:    9:30u – 11:30u  
 
 
     1.  Bestuurszaken 
-   Samenwerking met de Adviesraad CG-beleid Sittard-Geleen: Toelichting 

Welke concrete afspraken zijn er tussen beide besturen gemaakt en zijn deze    
schriftelijk vastgelegd 

-   Positie Commissie VN-verdrag c.q. Commissie Sittard-Geleen Inclusief     
Toelichting 
a.    Welke concrete afspraken zijn er tussen beide besturen gemaakt omtrent 
deze commissie(s) en zijn deze schriftelijk vastgelegd? 
b.    Is er een beschrijving van opdracht, taken, bevoegdheden etc. voor deze 
commissie(s), zoals die er ook is voor de Adviescommissie? 
 
Brief naar formateur is inmiddels verzonden. De werkgroep Integrale 
Toegankelijkheid is ervaringsdeskundig. Over beschrijving van de taken en de 
bevoegdheden van de commissie zal later gesproken worden, daar de onderlinge 
samenwerking tussen de Adviesraad CG-beleid Sittard-Geleen (Commissie Sittard-
Geleen Inclusief) en het bestuur Wmo-raad zich momenteel in een groeifase 
bevindt. 
 
Een terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief zal vast agendapunt 
worden.  
De notulen van de vergaderingen van beide Adviescommissies dienen gestuurd te 
worden naar het secretariaat van de Wmo-raad. 
 
-  Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
De thema’s van de vergadering van de Adviescommissie d.d. 16 mei jl. waren: 
Gebiedsgericht werken en Personen met verward gedrag. 
 
Er zijn wijzigingen in de vergaderwerkwijze van de Adviescommissie; de 
onderwerpen zijn gesplitst in een thematisch deel en een Plenair deel. Daarnaast  
kan op gescheiden locaties besproken(vergaderd) worden. 
 
Voorstel van de adviescommissie ter overweging om een Communicatie Plan op te 
stellen.  
Voorgesteld wordt dit punt op de agenda van de komende bestuursvergadering te 
plaatsen. Het voorstel wordt aangenomen. 
 
-  Terugkoppeling uit Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek 
Toelichting:   
a. Betreft met name de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar 
het functioneren Sociale wijkteams en wat er met de inbreng vanuit onze raad 
hieromtrent is of wordt gedaan. 
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Met betrekking tot dit onderzoek  is nog het een en ander onduidelijk; mevr. C.E. 
werkt eraan, maar het verslag is er nog niet. Verwacht wordt dat dit bij de 
eerstkomende vergadering van de Adviesraden Sociaal Domein Westelijke 
Mijnstreek van 9 juli a.s. besproken kan worden. 
  
2.  Wmo-raadvergadering d.d. 19 juni a.s. 
      Vaststellen punten/vragen  
-   Toelichting op de paragraaf Sociaal Domein uit het Coalitieprogramma 
gemeente S-G 
-   Inbreng achterban Wmo-raadsleden  
-   Themakeuze voor de 3de en 4de plenaire vergadering van de Wmo-raad 
 
Actie: 
E-mail versturen naar de contactambtenaar van de gemeente S-G met het 
verzoek een ambtenaar uit te nodigen die ons de paragraaf Sociaal Domein uit het 
Coalitieprogramma gemeente S-G toe kan lichten; dit in verband met de komende 
Wmo-raadsvergadering d.d. 19 juni a.s. (N.B. Omdat de ambtenaren niet 
betrokken zijn bij de opstelling van het coalitieakkoord, is dit niet 
mogelijk) 
 
Bij de mededelingen bestuur vermelden: 
- opzeggen lidmaatschap WMO-raad en WMO-raad-bestuurslid dhr. A.P. 
- mededeling betreffende het overlijden van zoon dhr. J.S. 
 
3.    Ambtelijk Overleg d.d. 13 juni as. 
       Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
 
- Stand van zaken met betrekking tot de aanpassing Huishoudelijke Hulp op basis 
van het “nieuwe” normenkader. 
- 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? 
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”? 
 

 
- Terugkoppeling over de Aanpak Sociaal Domein op basis van de fundamentele 
analyse  
- Stand van zaken met betrekking tot het Plan van Aanpak Personen met verward 
gedrag   
-  Stand van zaken ten aanzien van het Assessment met betrekking tot de 
aanduiding seniorvriendelijke gemeente  
-  Stand van zaken Gebiedsgericht werken  
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4.    WVTTK & Sluiting 
-  Het recent verschenen rapport van de Nationale Ombudsman m.b.t. de “Zorg 
voor burgers” bij de Nationale Ombudsman bestellen.  
- Dhr. H.K. uitnodigen voor de komende vergaderingen als afgevaardigde van de 
Adviesraad binnen de WMO-raad en hem tevens het vergaderschema toezenden. 
 
5.    Volgende activiteit Bestuur 
-  Ambtelijk Overleg dd  13 juni 2018; SHS 0.06 De Versnelling 
-  Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen  
   Dinsdag, 19 juni 2018 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal  
 
 
 
Maral Manukjan  
Secretaris  
 
 


