
Datum:  26 september 2018 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.07 het Lab 
Tijd:  09:30u – 11:30u 

 
 

1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 13 juni 2018  
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 

2. Mededelingen: 
i. Gemeente 

- morgen, 27 september, wordt de 2e kwartaalrapportage behandeld 
in de raad. Vandaar gaan  we in het volgend AO door naar de 3e 
kwartaalrapportage. De 2e kwartaalrapportage komt 28 september 
op de site van de Wmo. 

- Persoon heeft aangegeven interesse te hebben in deelname Wmo-
raad. Hoe kan deze contact opnemen? Contact gegevens worden 
doorgegeven aan Maral.  

- Gevraagd naar de contacten tussen de verschillende adviesraden 
wordt aangegeven dat er voortgang zit in de gesprekken tussen de 
voorzitters van de adviesraden. Men is meer naar elkaar toe 
gegroeid. Over 3 weken weer overleg waarbij meer samen over een 
thema wordt gesproken. 

ii. Wmo-raad 
- Vergaderplanning 2019 is doorgegeven. Reserveringen worden later 

in het jaar gedaan. 
- Besproken wordt dat wanneer in de vakanties heel belangrijke 

stukken komen advies niet goed te  realiseren is. Dit moet in de 
toekomst beter afgestemd worden. Probleem blijft dat e.e.a. ook 
afhangt van wanneer de stukken naar de raad moeten. 

- Vanuit de commissie Sittard-Geleen inclusief wordt teleurstelling 
geuit over het resultaat van het gesprek met de wethouder en de 
inclusieagenda van de gemeente. Weinig blijk van openstaan tot 
samenwerking, oude contacten lopen moeizaam. 

- Gesprek met stakeholders. Vanuit de commissie Sittard-Geleen 
inclusief wil men betrokken zijn. Dit punt zal terugkomen in het 
bestuurlijk overleg 

- Navraag m.b.t. thema positieve gezondheid. Dit komt in Geleen aan 
de orde op de dag voor de ouderen. Verder werkt de gemeente 
samen met andere partijen aan een project in Munstergeleen. Men 
wil hier de resultaten goed monitoren. 

- Er is nog veel werk te verzetten op het gebied van de integraliteit in 
de werkwijze t.a.v. zorg voor bewoners. Er zijn nog veel schrijnende 
situaties. 

 



 
4. Advies concept beleidsregels Wmo 2019 en wijziging verordening 
Wmo 2018 o.b.v. aanpassing Huishoudelijke Ondersteuning 
Het adviespakket is ontvangen en meegenomen bij de stukken die worden 
besproken op 2 oktober door het college. Dit gebeurd ook in Beek en Stein. Als 
alle drie colleges akkoord zijn dan wordt het resultaat de week erop ook 
openbaar. De cliënten ontvangen voor het openbaar maken schriftelijk 
informatie.  
Het ligt in de lijn van de verwachting dat openbaarmaking tussen 9 en 16 
oktober zal zijn. 
Na behandeling in het college wordt teruggekoppeld wat met de adviezen vanuit 
de commissie is gedaan.  
In het laatste plenaire overleg van de Wmo-raad op 18 december 2018 zal E. 
uitleg komen geven . 
 
5. Praktijkvoorbeelden ter verbetering van beleid en uitvoering door de 
gemeente o.b.v. casussen vanuit de Adviescommissie. 
Er volgt een discussie dat ondanks de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek 
“in het veld” toch ook grote problemen worden gesignaleerd. 
Resultaat van de discussie is de afspraak om hier naar te kijken in een gesprek 
met Wmo-consulenten, beleidsambtenaren en leden Wmo-raad. 
Afspraken zullen worden gemaakt. 
 
3. Stand van zaken “Personen met verward gedrag” 
Sinds 1 september is er een time-outvoorziening gestart. Er zijn nog geen cijfers 
over het gebruik. Het plan van aanpak is nog niet af omdat er nog pilots lopen. 
Het conceptplan zal worden toegestuurd. 
Wat de crisiskaart betreft is Maastricht in Zuid Limburg de kartrekker. Hier is nu 
geen nieuws. 
 
6. Aanpak sociaal domein met betrekking tot het voorliggend veld, op 
basis van de fundamentele analyse. 
De aanpak op dit punt start komende donderdag 27 september. Betrokkenen uit 
het voorliggend veld zijn breed uitgenodigd. Het is de bedoeling om tot 
werkgroepen te komen om de aanpak verder uit te werken. 
 
Wat de integrale toegang betreft heeft een werkgroep uitgangspunten 
geformuleerd die men in de toekomst wil realiseren. Voorbeeld: Het volgens één 
methodiek werken van de verschillende professionals. 
Afgesproken is dat M. En V. in het Ambtelijk Overleg op 7 november verder 
zullen ingaan op het punt integrale toegankelijkheid. 



D. is voor die dag afgemeld. 
 
7. Onmisbare eigenschappen van elke Wmo-consulent. 
Dit punt wordt doorgeschoven naar het onder 5 genoemde gesprek met 
consulenten. 
 
8. WoonZorgwijzer geografisch beeld van zorgdoelgroepen. 
Sittard-Geleen is hierbij niet betrokken. In onze gemeente is wel een ander 
onderzoek geweest dat geresulteerd heeft in een programma Wonen en Zorg  
Waarin prestatieafspraken zijn gemaakt tussen gemeente en woningcorporaties. 
A. kan dit later toelichten. 
H. stelt ook het thema mantelzorgwoningen aan de orde met vraag over 
kangeroewoningen. Deze vraag staat nog even open. 
 
9. Het recente rapport “Zorg voor burgers” van de nationale 
ombudsman. 
Ad. A wordt opgemerkt dat veel van de genoemde knelpunten op het terrein van 
de wlz of zvw liggen en niet door de gemeente kunnen worden opgelost. 
Daar waar de gemeente wel de aangewezen organisatie is ziet men de 
knelpunten en wil men er iets aan doen. Verder wil men samenwerken met 
groepen in het voorliggend veld.  
 
10 WVTT en rondvraag 
H. licht punt kangeroewoning nog toe. Zal dit punt met H. Verder oppakken. 
 
11. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Corinna Sipkema 
notulist 


