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1. Algemeen: 
a. De Adviescommissie heeft over diverse onderwerpen advies uitgebracht aan 

het bestuur van de Wmo-raad Sittard-Geleen. Tevens is de commissie ge-
start met het nader in beschouwing nemen van enkele specifieke thema’s. 

b. Samenstelling: 
i. Voorzitter: Albert de Rouw 
ii. Lid/Secretaris: Jos Braam 
iii. Lid:  John Schreurs 
iv. Lid:  Noël Schrijen 

 
2. Adviezen Beleidszaken: 

a. Beleidsregels Wmo 2019 en Wijzigingsbesluit Verordening Wmo 2019 ge-
meente Sittard-Geleen: 
In verband met het invoeren van een nieuw normenkader Huishoudelijke 
Ondersteuning zijn door de gemeente Sittard-Geleen nieuwe ‘Beleidsregels 
Wmo 2019’ en een ‘Wijzigingsbesluit Verordening Wmo 2019’ opgesteld. 
Door de Adviescommissie is hierover aan het bestuur Wmo-raad Sittard-
Geleen een advies uitgebracht. 

 
3. Adviezen Overige zaken: 

Naast het advies betreffende Beleidszaken heeft de Adviescommissie het be-
stuur ook geadviseerd met betrekking tot: 
a. Brief Formateur naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 

De Adviescommissie heeft het bestuur geadviseerd om naar aanleiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen een brief aan de formateur te sturen, met 
als hoofdaandachtspunten voor het nieuwe coalitieakkoord: 
 VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking 
 Gebiedsgericht werken 
 Positieve gezondheid 
 Integrale benadering in het Sociaal Domein 

b. Communicatieplan 
De Adviescommissie heeft het bestuur geadviseerd om een communicatie-
plan op te stellen waarin onder andere de interne en externe communicatie 
van de Wmo-raad Sittard-Geleen wordt beschreven. Het door een extern 
bureau opgestelde ontwerp communicatieplan is voorgelegd aan de Advies-
commissie en heeft hierover advies uitgebracht aan het bestuur. 

c. Rapport Cliëntervaringen Wmo Gemeente Sittard-Geleen 2017 
Naar aanleiding van het rapport Cliëntervaringen Wmo Gemeente Sittard-
Geleen 2017 heeft de Adviescommissie enkele vragen ter verduidelijking ge-
formuleerd. Het bestuur is geadviseerd deze vragen ter verduidelijking voor 
te leggen aan de gemeente. 
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4. Thema’s: 

a. Gebiedsgericht werken 
Op basis van de gesprekken in 2017 hebben twee leden van de Adviescom-
missie dit thema in 2018 verder behandeld. Hierbij lag de nadruk vooral op 
de gemeentebrede uitrol en het inzicht krijgen in de eerste gemeentebrede 
ervaringen met gebiedsgericht werken. Dit thema krijgt een vervolg in 2019. 

b. Personen met verward gedrag 
Twee leden van de Adviescommissie hebben op basis van het ‘Plan van Aan-
pak Personen met verward gedrag’ van de gemeente gesprekken gevoerd 
met de projectleider bij de gemeente en ervaringsdeskundigen. Dit thema 
krijgt een vervolg in 2019. 

c. Huishoudelijke ondersteuning 
Zie notitie onder put 2.a. 

d. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 
Zie notitie onder punt 3.c. 

e. Beschermd wonen 
Door de gemeente nog geen verdere concrete uitvoering aan gegeven. 
Thema wordt derhalve doorgeschoven naar 2019. 

f. Klachten/Meldingen/Bezwaren/Kwaliteit 
De voor 2018 geplande vervolggesprekken met het managementtop van de 
gemeente hebben nog niet plaatsgevonden en staan nu gepland voor begin 
2019. 
 

5. Programmapunten 2019: 
De Adviescommissie heeft voor 2019 naast het uitbrengen van adviezen aan-
gaande beleidszaken de volgende thema’s op het programma staan: 
a. Gebiedsgericht werken: Beleid en uitvoering. Het (mogelijk) functioneren 

van wijkteams daarin meenemen. 
b. Personen met verward gedrag: Borging in bestaand beleid en uitvoering. 
c. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018: Analyse, Lessons Learned en conclu-

sies op basis van het rapport. 
d. Cliëntondersteuning: Organisatie en communicatie 
e. Beschermd wonen: Plan van Aanpak en de effecten van de implementatie 

ervan. 


