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Datum:     23 oktober 2018 
Locatie:     Stadhuis SHG C1.01/C1.02 
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  
1. Verslag vergadering 11 september 2018 
     - Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
-  Communicatieplan Wmo-raad Sittard-Geleen 
Het communicatieplan wordt doorgenomen en de opmerkingen die  in de nota 
zijn aangebracht besproken. 
De Adviescommissie brengt wat betreft tekstdelen of invulling van 
werkzaamheden slechts een advies uit en het is aan het bestuur om hier een 
besluit over te nemen. Uiteraard wordt dit onderkend. De adviescommissie moet 
zich er wel van bewust zijn dat zij een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Het 
bestuur zal in veel gevallen steunen op die adviezen en ze ook overnemen.  
 
Wordt voorgesteld om de behandeling van dit advies op de agenda van de 
bestuursvergadering van 27 november 2018 te plaatsen. 
 
-  Uitnodiging van het Knooppunt Informele Zorg (KIZ), een bijeenkomst op 26 
september 2018 
-  Uitnodiging Conferentie Limburg Sterk tegen Armoede d.d. 26 oktober 2018 
-  Verslag met actiepunten van ASD ZL op 16 oktober jl. en de presentaties en 
onderliggende artikelen van J. van Dongen OMOB. 
-  Tweede kwartaalrapportage 
-  Gegevens ontvangen van dhr. P. Dreuning, voorzitter van de cliëntenraad van 
Moveoo, die geïnteresseerd is om deel te nemen aan de Wmo-raad. 
NB: de heer Dreuning inmiddels uitgenodigd voor de plenaire vergadering van 18 december 2018. 
- https://files.pgb.nl/app/uploads/2018/09/28103706/Brief-ivm-debat-
Financi%C3%ABn-Sociaal-Domein.pdf –link ontvangen en doorgestuurd m.b.t. 
Per Saldo 
- Bericht m.b.t. planning bestuurlijk overleg Wmo-raad met wethouder Geilen.  
 
E-mail sturen aan de Managementassistente van de wethouder, mevr. van 
Marrewijk, met het verzoek dat wij het bestuurlijk overleg Wmo-raad S-G 
met wethouder Geilen willen houden op 12 november 2018 van 11.00 – 12.00 
uur, o.v.v. onze inschatting, dat een uur onvoldoende is voor dit overleg. 
Daarom doen wij het voorstel de bijeenkomst te verlengen met één uur, 
bijvoorbeeld een half uur ervoor en een half uur erna.  
 
De volgende punten wilden wij onder de aandacht van de wethouder brengen: 
1. Coalitieakkoord;  
2. Gemeentelijk beleid inzake VN-Verdrag; 
3. WMO-beleid. 
  
Het aantal deelnemende bestuursleden aan dit overleg: 6. 
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3. Bestuurszaken 
 

a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
De laatste vergadering van de commissie wordt kort geëvalueerd. 
- De frustratie binnen de Adviesraad is groot omtrent samenwerking met de 
gemeente S-G, vooral m.b.t. het coalitieakkoord.  
- Op dit moment vinden er geen maandelijkse overleggen plaats. 
Naar aanleiding van: voorgesteld wordt om deze maandelijkse overleggen mee 
te nemen in het Ambtelijk Overleg. Als er vanuit WIT onderwerpen zijn, die 
besproken moeten worden, moet dit tijdig worden doorgegeven. 
 
- Ook de kwartaalgesprekken met de wethouder zijn verminderd in aantal.  
- Er gaan veel dingen fout, omdat er niet voldoende overleg meer is.  
- Onderlinge contacten binnen de commissie lopen om dit moment goed.  
 
b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
Thema deel  
 Personen met verward gedrag 
- De eindrapportage is beschikbaar: ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak’. 
- De gemeenten in Zuid-Limburg’ werken voor dit onderwerp samen en hebben 
een onderlinge taakverdeling afgesproken. 
- De “time-out” -voorziening voor personen met verward gedrag is inmiddels 
geregeld. 
 
 Gebiedsgericht werken 
- Commissie wacht momenteel op het projectplan m.b.t. Gebiedsgericht werken 
- Dit onderwerp staat op de agenda van het ambtelijk overleg. Voor dat overleg 
zullen leden van de adviescommissie worden uitgenodigd. 
 - Er is een bijeenkomst ‘ Praktisch verbinden in de wijk’  georganiseerd op 26 
september j.l. door het ‘Knooppunt Informele Zorg’ en ‘Huisartsenpraktijk De 
Baandert’. Het verslag daarvan is ter informatie naar ons gestuurd.    
 
c. Vragen ter verduidelijking bij Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente 
Sittard-Geleen 2017 
 
- Naar aanleiding van het rapport “Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente 
Sittard-Geleen 2017” heeft de Adviescommissie een aantal vragen ter 
verduidelijking van dit rapport opgesteld. 
In het advies van de Adviescommissie zijn deze vragen opgenomen, met het 
advies in overweging te nemen deze vragen voor te leggen aan de gemeente 
Sittard-Geleen. 
Inmiddels zijn de vragen aan en de antwoorden van de gemeente Sittard-Geleen 
m.b.t. het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 aan alle bestuursleden 
verstuurd.  
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d. Brieven m.b.t. nieuw Beleid Huishoudelijke Ondersteuning 
 
De brief die door de gemeente Sittard-Geleen is verstuurd in verband met de 
invoering van het nieuwe Beleid Huishoudelijke Ondersteuning per 01 januari 
2019, blijkt nogal onduidelijk te zijn opgesteld.  
Het gaat uiteindelijk om 4 brieven. 
Met betrekking tot de nieuwe HH-regels is het zo, dat er sprake is van meer 
minuten. De financiering lijkt in orde, hoewel de jeugdzorg nog steeds over 
onvoldoende middelen beschikt. Het tekort bij de jeugdzorg lijkt van structurele 
aard. Dat wordt nu nog aangevuld uit de WMO- middelen. Verder zal jeugdzorg 
niet meer geld ontvangen; landelijk worden hier geen extra middelen voor 
beschikbaar gesteld. 
 
e. Vaststellen agenda plenaire vergadering 
Kernthema’s/presentatie voor de komende plenaire vergaderingen 
-  Presentatie m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning. 
-  Presentatie m.b.t. het Knooppunt Informele Zorg. 
 
De betreffende personen worden uitgenodigd voor de presentatie.  
  
4. Ambtelijk Overleg 26 september 2018 

 
    
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
- Stand van zaken “Plan van aanpak personen met verward gedrag”  
- Stand van zaken Gebiedsgericht werken 
- Procedure Hardheidsclausule 
- Onmisbare eigenschappen van elke Wmo-consulent  
- WoonZorgwijzer geografisch beeld van zorgdoelgroepen 
Presentatie over onderzoek ‘Wonen en Zorg’ door onderzoeksbureau PC2 
- Actuele Kwartaalrapportage Sociaal Domein Sittard-Geleen 
 
5.    WVTTK & Rondvraag 
- Administratieve/secretariële ondersteuning  
- Begroting  
- Vragen ter verduidelijking bij Cliëntervaringsonderzoek Wmo   Gemeente 
Sittard-Geleen 2017 naar de gemeende sturen.  
  
6.    Sluiting 
7.    Volgende activiteit Bestuur  
-  Bestuursvergadering d.d. 27 november2018 
-  Ambtelijk  Overleg d.d. 12 december 2018    
-  Wmo-raadsvergadering d.d. 18 december 2018 
 
Secretaris 
Maral Manukjan. 
 
      


