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Datum:      11 september 2018 
Locatie:      Stadhuis SHG C1.02 
Tijd:      9:30u – 11:30u  
  
      
1. Verslag vergadering 26 juni 2018 
 
- Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
 
- Inspiratiebijeenkomst ‘Rol en positie van adviesraden in tijden van 
transformatie’ d.d. 6 september jl. 
- Ledenraadpleging + bijeenkomst 'Dromen over Wonen: wat kan het VN-
verdrag betekenen? (e-mail 23.08.18) 
- E-mail m.b.t. Gouden Venus van Milo.  
- Omroep Start m.b.t. PBO/WMO vacature. 
Verzoek om deelname vanuit de Wmo-raad aan de PBO van Streekomroep Start. 
Een bericht sturen naar personen die belangstelling hebben getoond om zitting te 
nemen in dit orgaan.  
Daarnaast de geselecteerde kandidaat  informeren over de beslissing dat onze 
keuze op hem gevallen is op basis van zijn ervaring. 
- Het Jaarbericht 2017 MEE Zuid- Limburg  
Dient contact opgenomen te worden met de stichting Mee, met  verzoek of wij 
het Jaarbericht 2017 digitaal mogen ontvangen en evenals de link op onze 
website mogen plaatsen. 
-  De nieuwsbrief van het ASDWM, de presentatie van het Knooppunt informele 
zorg (KIZ) en de digitale versie van het magazine uitgegeven door JCR (Journal 
of Consumer Research). 
-  Financieel Overzicht Stichting Wmo-Raad S-G 2018 1ste half jaar. 
 
3.Bestuurszaken 

 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
 
- Het gesprek met de wethouder werd geëvalueerd. 
- Terugkoppeling vergadering ASD-WM, waar het VN-verdrag op de agenda 
stond. 
- Er zijn contacten gelegd met de voorzitter en de ondersteuner van de 
Jeugdraad S-G. 
- Terugkoppeling Themamiddag Limburg Inclusief 24 augustus jl.  
- Contacten gelegd met de beleidsmedewerker Gemeente  Beek, voor uitwisselen 
van ideeën m.b.t. het uitwerken van VN-Verdrag 
- Vanuit de commissie zal aandacht gevraagd worden voor samenwerking van S-
G met de gemeentes Beek en Stein. Ze lopen wat betreft inclusie duidelijk voor 
op Sittard-Geleen.  
- Leden van de commissie nemen deel aan overleg met KIZ om te komen tot 
samenwerking van de verschillende groepen op het punt van inclusie. 
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- Actief deelname aan bijeenkomsten die de gemeente organiseert met 
stakeholders.  
 
Verder zou de commissie alle informatie aan leveren m.b.t. punten waar ze nu 
mee bezig zijn; dit voor de website Wmo. 
 
b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
 
Thema deel  
     - Personen met verward gedrag 
     - Gebiedsgericht werken 
Hierover zijn gesprekken geweest  met betreffende ambtenaar, wat   bijzonder 
verhelderend was. 
Er dient nog contact opgenomen te worden met de gemeente i.v.m. 
vervolgstappen m.b.t. Personen met verward  gedrag en het projectplan. 
- Onderzoek functioneren sociale wijkteams 
 Het verslag is nog niet bekend gemaakt. 
      - Advies van Wmo-raad concept Beleidsregels WMO 2019 
De vraag is: hoe ver is de gemeente S-G m.b.t. nieuwe normering HH eigen 
bijdrage? 
- Voorstel van de adviescommissie; Opstellen een Communicatie Plan. 
Gezien de tijd is het communicatieplan kort doorgenomen en de opmerkingen die  
in de nota zijn aangebracht zal terugkoppeld worden met het bestuur. 
 
c. Vergaderplanning 2019 en Rooster van Aftreden  
 
- Het rooster van Aftreden werd kort besproken.  
Voorstel: 
Nadenken over de zittingsperiode en op tijd aangeven van de tweede 
termijnzitting in het bestuur.  
 
d. Vaststellen agenda plenaire vergadering 
 
Kernthema’s/presentatie  voor de komende plenaire vergaderingen 
- De definitieve onderwerpen voor de agenda  van de Plenaire vergadering  
kunnen we  pas vaststellen direct na het Ambtelijk Overleg van 26 sept. 18.  
 
 
4.Ambtelijk Overleg 26 september 2018 
      
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
a.   Advies concept Beleidsregels Wmo 2019 en wijziging Verordening Wmo 2018 
o.b.v. aanpassing Huishoudelijke Ondersteuning  
b.   Praktijkvoorbeelden ter verbetering beleid en uitvoering door de gemeente 
o.b.v. casussen vanuit de Adviescommissie  
c.    Aanpak Sociaal Domein met betrekking tot het voorliggend veld, op basis 
van de fundamentele analyse 
d.   Onmisbare eigenschappen van elke Wmo-consulent  
e.   WoonZorgwijzer geografisch beeld van zorgdoelgroepen 
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f.    Stand van zaken “Personen met verward gedrag”  
g.   Het recente rapport “Zorg voor burgers” van de Nationale  ombudsman.  
 
 
 
Naast de concrete onderwerpen (agendapunten) voor het eerstkomende 
Ambtelijk Overleg van 26 sept. 18 is tevens een soort van ‘voorraadagenda’ 
gemaakt met onderwerpen voor de Ambtelijke Overleggen die daarna worden 
gehouden. Het voorstel is deze ‘voorraadagenda’ verder uit te breiden en te 
gebruiken om de agenda per Ambtelijk Overleg vast te stellen. 
  
 5.    WVTTK & Rondvraag 
- Geen bijzonderheden. 
  
 6.    Sluiting 
 
 7.    Volgende activiteit Bestuur-  
      -  Bestuursvergadering d.d. 23 okt. 2018 
         -  Wmo-raadsvergadering d.d. 2 okt. 2018 

     -  Ambtelijk Overleg d.d. 26 sept.2018  
 
Secretaris 
Maral Manukjan. 
 
 


