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Vergadering:      19 juni 2018 
Locatie:      Stadhuis Sittard  
Tijd:        09:00 – 11:30 uur 
 
Aanwezig: 7 leden van het bestuur, 11 leden van de raad en 1 
vertegenwoordiger van de gemeente. 
 
Afwezig: de voorzitter en 9 leden van de raad. 
 
1.  Welkom & Opening door de voorzitter  
- De vicevoorzitter vervangt de voorzitter, daar die de Mont Ventoux aan het 
beklimmen is.  
 
2.  Vaststellen agenda / / inbreng achterban Wmo-raadsleden 
-  De agenda wordt vastgesteld:  
De ingebrachte punten achterban Wmo-raadsleden worden bij agendapunt 5 
behandeld. 
 
3.  Mededelingen Bestuur  
-  Opzeggen lidmaatschap WMO-raad en WMO-raad-bestuurslid dhr.  A.P. 
- Contactambtenaar zal zich iets later aansluiten bij het plenair overleg van de 
Wmo-raad.  
- Sinds het vertrek van dhr. H. E. uit de Adviesraad-CG was de bestuurszetel 
van de Adviesraad binnen de Wmo-raad vacant. 
In de bestuursvergadering is besloten dat dhr. H.K. met onmiddellijke ingang 
de afgevaardigde van de Adviesraad binnen de Wmo en tevens het bestuur 
wordt. 
- Informatie m.b.t. statistische weergave website Wmo-raad S-G. 
- Op de website Wmo-raad S-G staat het goedgekeurd verslag van het AO dd 
3 maart jl. 
 
4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 27 maart 2018 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
 
5. Ingebrachte punten (2) 
-  Wachtlijst voor de geestelijke begeleiding van mensen met een handicap. 
De gemeente S-G is betrokken bij de Landelijke taskforce wachttijden GGZ. 
Het gaat om de wachttijden voor behandeling.  
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de wachttijden, de 
zorgverzekeraars zijn dat wel, daar behandeling niet onder de WMO valt.  
Daar zijn wat problemen. Men ziet forse wachttijden: meer dan 10 weken, in 
sommige gevallen, voordat men geholpen kan worden. Daarom is de taskforce 
bij elkaar geroepen, die bestaat uit huisartsen,  zorgaanbieders (zoals ggz-
instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychologen en 
psychotherapeuten), zorgverzekeraars, gemeenten, sociale wijkteams en 
eventueel andere regionale betrokkenen. Het doel van taskforces is om, na 
een gezamenlijke probleemanalyse, te komen tot concrete oplossingen die 
bijdragen aan het verkorten van de wachttijden. 
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Er zijn drie hoofdlijnen die op dit moment uitgewerkt worden door alle partijen 
samen, waar gemeente S-G onderdeel van is. 
 
- Vraag m.b.t de kosten van de invalidenparkeerkaart; wat kunnen de mensen 
doen als zij die kosten niet kunnen betalen?  
De vraag is een aantal keren in de Wmo-raad aan de orde geweest, maar gaat 
ons in wezen niet aan, daar dit een zaak is die de Gemeenteraad bepaalt. 
Omdat het zowel de parkeertarieven als de invalidenparkeerkaart betreft, 
kunnen wij er verder weinig over zeggen. 
Vanuit de Wmo worden geen legeskosten bepaald. 
 
- Geen uitnodigingen Wmo 
Deelname van leden Wmo-raad S-G aan externe vergaderingen en 
bijeenkomsten.  
Dit punt wordt meegenomen naar de volgende bestuursvergadering .  
 
- Crisis bij de voedselbank  
Dit punt valt onder het Sociaal Domein.  
 
- Algemene Klacht m.b.t. Binnenstad Sittard onvriendelijk voor 
rolstoelgebruikers. 
Wordt besproken in de Commissie Sittard-Geleen Inclusief. 
 
- Wijkgericht werken en de kritische vragen daarbij; 
Wijkgericht werken heeft onze aandacht en komt bij ieder AO terug. 
Wijkteams kunnen er verschillend  uitzien. Iedere gemeente bepaalt hoe het 
team werkt. Er is geen landelijk format dat gepresenteerd wordt. Elke 
gemeente heeft zijn eigen invulling waar het de vorm van een wijkteam 
betreft.  Gemeente S-G heeft geen wijkteams, wel Gebiedsteams. De inzet 
van gebiedsteams is wel degelijk anders dan die van de wijkteams. De 
gebiedsteams zijn alleen bedoeld voor milieuproblemen/ complexe casuïstiek. 
Gemeente gaat geen Wijkteams starten, want hoe groter Wijkteams worden, 
hoe minder functioneel ze zijn. In de Gebiedsteams wordt de casuïstiek zo 
breed mogelijk behandeld.  
-Belangrijkste punt is hierbij de signalering, vooral bij alleenstaande ouderen.  
- Vereenzaming en mishandeling van ouderen is ook een groot probleem. 
-  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. 
- Het gebiedsgericht werken is een van de hoofdthema’s van de 
adviescommissie.  
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6.   Themakeuze voor de 3de en 4de plenaire vergadering van de 
Wmo-raad 
 
Voorstel presentaties voor de komende plenaire vergaderingen 
  - Presentatie over het functioneren van het Knooppunt informele zorg  
 - Presentatie m.b.t. Plan van aanpak ‘Personen met verward gedrag’   
 - Presentatie m.b.t. Coalitieprogramma gemeente S-G 
- Werkwijze Kredietbank (in samenwerking met Sociaal Overleg)  
  
Voorstel: Als iemand een belangrijke thema tegenkomt, dat doorgeven aan 
het secretariaat.  
Voorstel:abonneren op de nieuwsbrief  van het Knooppunt Informele Zorg. 
 
7. Terugkoppeling vanuit Ambtelijk Overleg 
  
Een korte toelichting bij de agendapunten van het laatste Ambtelijk Overleg 
13 juni 2018. 
E.e.a. met de nadruk op de volgende punten/thema’s: 
 
Plan van aanpak “Personen met verward gedrag”  
- In heel Limburg is het passend vervoer geregeld. In Maastricht, Heuvelland 
en Heerlen, Parkstad 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; vraag is hoe dat 
eruit moet gaat zien en hoe de financiën geregeld worden 
-Met de subsidie van het Rijk is de proefperiode van een jaar bekostigd. 
- Gemeente heeft een pilot van een jaar die loopt tot april 2019. De 
verwachting is dat de definitieve regeling er pas op 1 januari 2020 zal zijn. 
Pilotgelden zullen dan langer beschikbaar blijven. Gemeente kan daarvoor nu 
al een aanvraag indienen. 
-Voor de Time-outvoorzieningen is de aanvraag gedaan bij ZonMW. Gemeente 
wacht op toekenning.  
- De Crisiskaart is in ontwikkeling, wordt opgesteld door belanghebbende zelf, 
al dan niet met ondersteuning. De gemeente, samen met ZonMw, bevindt zich 
in de laatste fase van de uitwerking. 
 
 
Het Assessment met betrekking tot Seniorvriendelijke Gemeente  
- Het Knooppunt heeft meegedaan aan de compagnie campagne “Samen 
Dementievriendelijk”; meer specifiek: “Samen maak je Limburg 
Dementievriendelijk”. 
-Extra aandacht wordt besteed aan het thema ‘personen met verward gedrag’.  
- Thema “Positieve gezondheid” wordt opgepakt.   
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Stand van zaken met betrekking tot Huishoudelijke Hulp  
- Er komt een nieuwe beleidsregel m.b.t. Kostprijs HH, waar het normenkader 
een onderdeel van uit gaat maken, en dat mede de financiële consequenties 
bepaalt. 
- Wmo gaat de gemeente meer geld kosten dan die tot nu toe heeft gekost. 
- Gemeente dient een reële kostprijs te bedenken.  
- HH drie tarieven: Zorg en Natura tarief, tarief PGB professionals en PGB 
tarief voor sociaal netwerk.  
- PGB-tarief wordt in de verordening vastgelegd.  
-Volgt een collegebesluit met daarin het voorstel een nieuw tarief vast te 
stellen. 
- 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.  
Over de exacte planning wordt via e-mail gecorrespondeerd.  
 
Het recente rapport “Zorg voor burgers” van de Nationale 
ombudsman.  
- Bestuur heeft aan de gemeente een aantal vragen gesteld t.a.v. het rapport. 
- Knelpunten in het rapport worden door de gemeente herkend. 
  
Bespreekpunten m.b.t. gebiedsgericht werken sociaal domein; 
- 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.  
- Één loket principe.  
- Wijksteunpunten blijven functioneren voor burgers die vraag of hulp nodig 
hebben. 
- Integrale toegang; vijf teams en drie maatwerkers werken samen bij aantal 
vragen op verschillende vlakken.  
- De adviesraad van de Wmo gaat dit proces volgen. 
 
8.  Toelichting op de paragraaf Sociaal Domein uit het 
Coalitieprogramma gemeente S-G 
In hoofdlijnen wordt verheldering gegeven over de paragraaf Sociaal Domein 
uit het Coalitieprogramma gemeente Sittard- Geleen, met een verzoek zonder 
interruptie. 
- Naar een beter sociaal evenwicht gaan; waarbij vroegtijdige signalering van 
de vaak complexe problemen nodig is. 
- Een speerpunt: De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. 
- Voortbouwen op het programma “burgerparticipatie en wijkgericht werken”.  
- Gezond en veilig in een sociale gemeente. De Kernbegrippen zijn: (hier) 
vangnet voor mensen die hulp nodig hebben, streven naar een inclusieve 
samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, met of zonder 
beperking, eigen regie blijven voeren, aandacht voor vrijwilligers en 
mantelzorgers, een integrale inzet vanuit meerdere beleidsterreinen, Positieve 
Gezondheid, aandacht voor (de) eenzaamheid. 
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- één loket voor het sociale domein. 
- waken voor het gevaar dat de eigen bijdrage voor zorg (niet) leidt tot 
zorgmijdend gedrag. 
- De bepalingen uit het “VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap” worden stapsgewijze ingevoerd. 
- Levensloopbestendige, seniorvriendelijke en veilige omgeving. 
   
Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen, met ruimte voor aanpassingen. Het 
programma is op 6 juni jl. aangeboden aan de gemeenteraad, die er zijn 
mening over gaat vormen. Op 21 juni vindt een inhoudelijke bespreking van 
het akkoord plaats, waarna op 5 juli het op basis daarvan bijgestelde akkoord 
ter vaststelling wordt geagendeerd, wat als startdocument zal dienen ter 
vaststelling voor de gemeenteraad.   Het is een programma voor en straks ook 
van de Sittard-Geleense samenleving. Want nadere invulling en uitwerking 
van het coalitieprogramma vindt plaats door het akkoord te bespreken met 
gemeenteraad, inwoners, verenigingen en stakeholders uit bedrijfsleven,  
onderwijs en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt na de 
zomervakantie. In het derde kwartaal wordt het akkoord met de belangrijkste 
stakeholders in de gemeente en met inwoners en verenigingen besproken. 
Eind dit jaar is het definitieve programma dan klaar. 
 
Het Bestuur van de Wmo-raad zal zich beraden op de vraag hoe het zijn input 
vorm gaat geven, samen met de betrokkenheid van de Wmo-raadsleden 
daarin.  
 
Persbericht coalitie en namen van de wethouders bij het sociaal domein: 
- Leon Geilen (Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en 
Communicatie) 
- Felix van Ballegooij (Sociale zaken en Leefbaar wonen)  
- Berry van Rijswijk (Jeugd, Onderwijs en Evenementen)  
  
9.     Rondvraag & Sluiting  
 
Mededeling van de penningmeester   
- Declaraties dienen uiterlijk 30 juni binnen te zijn.  
Voorstel:  
Het thema “10 puntenplan Pgb van Per Saldo”, zou in de Wmo-raad  kunnen 
worden behandeld. Een specialist van Per Saldo zou dit thema op verzoek 
kunnen komen toelichten. 
Gemeente Westland heeft deze week een digitaal pgb portaal gestart. Dit is 
een pilot. De pilot is een alternatief op het huidige Svb. 
Vraag: staat Gemeente S-G ervoor open ook met dit alternatief aan de slag te 
gaan? 
 
De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit 
vervolgens de vergadering.  
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10.    Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen  
        Dinsdag, 02 oktober 2018 / Stadhuis Geleen, C2.34 Raadszaal.  
 
 
M. Manukjan-Arakelian  
(secretaris) 
 
 
 
  


