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Datum:  7 november SHS 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS) 0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 26 september 2018 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen: 

i. Gemeente 
- Wordt afgesproken om de 3e kwartaal-rapportage Sociaal Domein 2018 over te 
slaan en pas te bespreken zodra deze klaar is.  
 
Wordt gecommuniceerd zodra dit bekend is.  
Dit agendapunt wordt meegenomen naar het volgend Ambtelijk Overleg. 
- Bezuinigingenvoorstellen doornemen  
Advies: 
Bezuinigingen Sociaal Domein n.a.v. begrotingsdiscussie, bespreken in het 
eerstvolgend  Ambtelijk Overleg en eventueel in de komende Raadsvergadering 
d.d. 18 december a.s., als de ambtenaar daarvoor beschikbaar is en als het 
daadwerkelijke besluit genomen is.  
 
- Agendapunt “WoonZorgwijzer geografisch beeld van zorgdoelgroepen”, dient 
vooraan op de agenda van het eerstkomend Ambtelijk Overleg te staan. 
 

ii. Wmo-raad 
 - Vraag ter verduidelijking m.b.t. Administratieve/secretariële ondersteuning. 
Het advies is mogelijk een vrijwilliger te zoeken via PIW/Vrijwilligerscentrale en 
niet via afd. Sociale zaken van de gemeente. 
- De vragen ter verduidelijking op het rapport Cliëntervarings-onderzoek Wmo 
2017 Sittard-Geleen, zijn nog niet naar de gemeente gestuurd. 
Geadviseerd dit onderwerp voor de volgende vergadering op de agenda te 
zetten. 
 
3. Stand van zaken “Personen met verward gedrag”  
Schets huidige situatie en plan van aanpak:  
De kern van de aanpak van personen met verward gedrag ligt in de aanpak van 
de lokale partners. Zij zijn namelijk de mensen die de eerste tekenen van 
verward gedrag op kunnen vangen. 
 
In grote lijnen wordt beschreven welke aandachtspunten en oplossingsrichtingen 
er zijn op dit moment.  
 
De vraag is nog: hoe kunnen burgers doorgeven dat er een persoon met verward 
gedrag in hun omgeving iets merkwaardigs doet? Het telefoonnummer is er nog 
niet. 
Alleen wanneer er een dreiging is dient men 112 te bellen. Hierbij is de vraag: 
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hoe weet je dat er een dreiging is? 
De oplossing hiervoor moet regionaal worden ingevuld. 
De “time-out” voorziening voor personen met verward gedrag is inmiddels 
geregeld. 
- Er is een plan van aanpak m.b.t. “Personen met verward gedrag” in december 
2016 vastgesteld, dat gebaseerd is op negen Bouwstenen die landelijk 
aangedragen zijn ter ondersteuning. 
- Er is veel samenwerking op terreinen die raakvlak hebben met dat van 
personen met verward gedrag.  
- Er is een vangnetteam vanuit de GGD; de inloop GGZ en de Maatschappelijke 
Opvang zijn aanwezig.  
- In de Westelijke Mijnstreek probeert men zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de bestaande structuren waar het het organiseren van activiteiten betreft, 
gericht op de doelgroep. 
- Thema’s in de Wet Verplichte GGZ komen per 2020 aan; tevens komt er een 
nieuwe ketenveld-norm wet, die gelinkt is aan personen met verward gedrag.  
- Daarnaast bestaat ook nog de generieke module acute GGZ. Het betreft de 
regioplannen die zorgaanbieders Acute GGZ  moeten maken en waar ze ook de 
gemeente bij betrekken. 
- De gemeente is bezig de thema’s  zo goed mogelijk te realiseren. 
- In heel Limburg is het passend vervoer geregeld. In Maastricht, Heuvelland en 
Heerlen, Parkstad rijdt de Mondriaan met de psycholance. In de Westelijk 
Mijnstreek rijdt de GGZ-Vervoersdienst/ passend vervoer. 
- Vervoer is een lopende zaak, al zijn er wel zorgen over: het aantal 
vervoerbewegingen in Zuid-Limburg loopt achter bij die in Noord- en Midden-
Limburg. 
- Er dienen nog gesprekken gevoerd te worden met de Politie m.b.t. vervoer. 
- Crisisdienst bepaalt welk vervoermiddel wordt ingezet. 
- Time-outvoorzieningen, zijn alleen ingezet door de crisisdienst. De gemeente is 
een pilot van een jaar begonnen, die loopt tot september 2019; voorlopig komen 
er geen wijzigingen in.  
- Crisiskaart; de toekenningen zijn er. De gemeente zit in een stuurgroep 
aangesteld die de vorderingen/ontwikkelingen volgt.  
- Landelijk meldpunt, niet voor acute gevallen, wel 24 uur per week beschikbaar.  
 
 
 
 
4. Verordening Wmo 2019 
Vragen/opmerkingen beftreffende het ‘Raadsvoorstel verordening Wmo 2019’ 
zoals dit voor behandeling op de agenda van de Raadsavond op 08 november 
2018 staat, zijn: 
- Is het voorstel financieel afgedekt? 
- T.a.v. inspraak: korte termijn was niet prettig. 
- Bereikingstool en de brieven van de gemeente waren nogal onduidelijk. 
 
Toegezegd is schriftelijke terugkoppeling te ontvangen van de betreffende 
ambtenaar.  
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5. Procedure Hardheidsclausule 

Vragen hierbij zijn: 
- Hoe werkt de Hardheidsclausule? 
- Waar en bij wie ligt de besluitvorming? 
- Hoe en wanneer wordt die toegepast? 
- Wanneer kan man een verzoek doen om toepassing van de hardheidsclausule? 
 
De gemeente kan een hardheidsclausule toepassen, indien men vindt dat er een 
zwaarwegende omstandigheid/reden voor is. De hardheidsclausule kan alleen in 
bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden.  
Daarom geldt de hardheidsclausule alleen als de wet een onbedoeld gevolg 
dreigt te krijgen. 
De teammanager is degene die het besluit neemt. 
De hardheidsclausule kan op verschillende momenten in het proces toegepast 
worden.  
 
6. Stand van zaken Fundamentele Aanpak Sociaal Domein 

a. Stand van zaken Gebiedsgericht werken 

b. Stand van zaken effectief voorliggend veld 

In hoofdlijnen wordt de wijze aangegeven van het proces waarop momenteel de 
doorontwikkeling van Gebiedsgericht werken verloopt en wat de stand van zaken 
is m.b.t. voorliggend veld. Hoe een fundamentele analyse en aanpak Sociaal 
Domein tot stand is gekomen. 
 
Daarnaast wordt verteld hoe men in de praktijk te werk gaat, waar men  mee 
bezig is om tot slimme verbeteringen te komen.  
- Twee sporen zijn benoemd in de Fundamentele Aanpak Sociaal Domein:  
1. Een effectieve toegang, integraal en wijkgericht op maat 
2. Een effectief voorliggend veld: Het creëren van een effectief voorliggend veld, 
waarbij de ondersteuning in het teken staat van preventie en activering. 
-  Een goede basis voor een inclusieve samenleving  
-  Samenhangende voorzieningen in het voorliggend veld  
-  Leefbare en veilige buurten  
 
Verdere Bespreekpunten waren: 
-  Er zijn acht interne besprekingen geweest.  
-  Wat zijn de uitgangspunten? 
-  Nieuwe manier van samenwerken. 
-  Bij het tweede spoor (eind november) zijn de voorzitters van de adviesraden 
uitgenodigd en ook de Burgerkracht. In die bijeenkomst wordt o.a. toegang 
besproken, hoe de samenwerking en de doorverwijzing plaats vinden.   
- Deze week worden de uitnodigingen verstuurd, wat de Wmo-raad rijkelijk laat 
vindt.  
- Stem van de adviesraden wordt meegenomen. 
- Vraag m.b.t. werkplan 
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Zou er een werkplan ingesteld kunnen worden, dat intern gebruikt kan worden? 
Men is momenteel bezig met een aantal uitgangspunten te benoemen voor de 
integrale toegang. Die uitgangspunten wil men met de Wmo-raad delen. Daar is 
nog even tijd voor nodig. 
Zodra dit akkoord is, worden die uitgangspunten aan de Wmo-raad voorgelegd.  
 
7.    WVTTK & Rondvraag 
- Planning wethoudersoverleg met de voorzitters van drie adviesraden gemeente 
S-G.  
 
 
8.  Afsluiting  

 
Maral Manukjan 

    Secretaris 
	
 
 


