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Datum:      27 november 2018 
Locatie:     Stadhuis SHG  
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  

1. Verslag vergadering 23 oktober 2018 
     - Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
Op dit punt werd ook de deelname van dhr. Dreuning aan de Wmo-raad 
besproken. Piet zal dhr.Dreuning uitnodigen om als toehoorder de plenaire 
vergadering op 18 december 2018 bij te wonen. 
 

2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- E-mail van dhr. Renet wordt onder punt 3 besproken 
- Bericht mw. Maret. Dhr. Lemmens maakt, namens het Sociaal Overleg,  geen 

deel meer uit van de adviesraad sociaal domein. 
We zullen navragen vanuit welke groep dhr. Lemmens deel uitmaakt van de 
Wmo-raad. KBO of een andere groep? 

- Noël Schrijen heeft aangegeven geen deel meer uit te maken van de Wmo-raad 
namens de organisatie de Brug. Vanuit de Brug wordt geen vervanger 
afgevaardigd. Noël heeft aangegeven wel verder deel uit te maken van de 
adviescommissie. Hank stuurt een bedankbrief naar Noël Schrijen. 

- Nieuwsbrief van de Koepel met de aankondiging van een scholing op 9 februari 
2019. Albert geeft aan hier interesse in te hebben vanuit de adviescommissie. 
Dit is akkoord. Albert bespreekt in de commissie wie van hen gaat deelnemen. 
Opmerking: De procedure van aanmelden voor bijeenkomsten door leden van de 
Wmo-raad wordt 18-12-2018 meegenomen bij de mededelingen. 

- Uitnodiging voor de bijeenkomst 29-11-18 in de Hanenhof. Hank en John 
Schreurs zijn aangemeld. 

- Beantwoording van de vragen bij de beleidsregels Huishoudelijk ondersteuning. 
Vanuit de adviescommissie en het bestuur zijn er geen vragen of opmerkingen 
meer. 

- Uitnodiging Expertisecentrum Hersenletsel Limburg symposium  
14-3-2019 Corinna geeft belangstelling aan. Deelname wordt akkoord bevonden.  

- Nagaan of de vragen bij het ervaringsonderzoek 2017 van uit de 
adviescommissie ook naar de gemeente zijn gestuurd. 
 
3. Bestuurszaken 
 Hier werd de mail van dhr. Renet besproken. De discussie betrof het al dan niet 
politieke karakter van deze mail en de manier waarop deze de Wmo-raad 
bereikte. De conclusie is dat de Wmo-raad adviezen geeft aan de gemeente en 
dat vragen daaromtrent dan ook via de gemeente gesteld kunnen worden. Voor 
vragen direct aan de Wmo-raad moet bij voorkeur het info adres van de Wmo-
raad gebruikt worden. Hank zal een brief met deze strekking aan dhr. Renet 
sturen. 
 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
Er is de afgelopen periode geen bijeenkomst geweest. 28-11-19 staat de 
volgende bijeenkomst gepland. 
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b.Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
 
Thema deel  
 Personen met verward gedrag 
Dit punt is wat de gemeente betreft onderdeel van de integrale aanpak. De 
commissie blijft voor dit punt wel bijzondere aandacht vragen. 
De mening van de gemeente blijft dat er op dit punt geen apart meldpunt moet 
komen. Ieder meldpunt moet het juiste zijn. Dan moet men wel de achterkant 
goed organiseren. 
 
Gebiedsgericht werken 
Voor de volgende bijeenkomst over dit punt worden wijkverpleegkundigen 
uitgenodigd. 
 
Hoofdstuk 6 programmabegroting 2019. 
Deze betreft het hele sociale domein. De adviescommissie volgt dit. 
 
c. Terugkoppeling uit bestuurlijk overleg. 
Het college onderschrijft het doel te komen tot integrale benadering in het 
sociale domein. De Wmo-raad heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het 
coalitieakkoord op dit punt. De financiële situatie in de gemeente kan hier veel 
invloed op hebben. 
Piet heeft de begroting bekeken en ziet toch wel wat addertjes onder het gras. 
Bedragen voor Wmo worden verdeeld ingezet. 
Op onze vraag wat de consequenties van de bezuinigingen voor het Wmo-beleid 
zijn hebben we nog geen antwoord. > Die vraag moeten we opnieuw stellen. 
Het VN verdrag kwam ook aan de orde. Men wil hier wel aandacht aan besteden 
maar weet nog niet hoe. Ook samenwerking op dit punt met andere gemeenten 
is onduidelijk. Dit punt vraagt intensieve aandacht van de commissie Sittard-
Geleen Inclusief. 
Coalitieakkoord 
De ontwikkelingen omtrent het coalitieakkoord werden besproken. Later kan 
worden besproken hoe dit uitwerkt. De financiële consequenties en financiële 
keuzes moeten nog worden besproken. 
 
d. Overleg met de uitvoerende ambtenaren. 
Hank, Henk en Corinna namen aan het overleg deel met twee uitvoerende 
ambtenaren en Linda als ondersteuner van de Wmo-raad. Het overleg begon wat 
stroef. Het doel van de raad om aan de hand van problemen uit de praktijk te 
komen tot nog betere afstemming op uitvoerend niveau werd geleidelijk 
duidelijk. Hier zag men zeker het nut van in. De afspraak is elkaar wat vaker te 
spreken. 
 
e. Begroting 2019 
Hier waren in deze vergadering geen vragen over.  
De mogelijkheid in 2019 de bijeenkomst voor de raden Zuid Limburg te 
organiseren is hier besproken. 
De begroting komt terug in de plenaire vergadering 18-12 2018. 
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f. Communicatieplan Wmo-raad Sittard-Geleen 
 
Voorafgaand aan het communicatieplan werd de nieuwe indeling van de website 
besproken.  
De rubriek “voor u” valt nu onder “Wmo-informatie” 
De rubriek “weetjes” is vervallen. Ook deze informatie staat bij de Wmo-
informatie. Er is nu een aparte pagina “handig om te weten” en overige zaken 
komen in de rubriek “nieuws”. Dit laatste heeft het voordeel dat je kunt zien hoe 
vaak de rubriek is bekeken.  
Albert heeft aangegeven in 2019 de rubrieken “nieuws” en “handig om te weten” 
te willen bijhouden. 
Piet blijft de ledenlijst Wmo-raad en de verslagen op de site bijhouden. 
Over het bijhouden van de overige zaken moeten nog afspraken gemaakt 
worden. 
 
Communicatieplan. 
De adviescommissie heeft geeft tekst verwijderd. Wel enkele aanpassingen in de 
tekst gedaan waar die onduidelijk was.  
Verder heeft de commissie kernadviezen toegevoegd. 
Na een uitgebreide discussie is besloten de adviezen die er nu staan te 
bespreken met scribent, adviescommissie en Piet.  
 
Het nut een bestuurslid te benoemen dat affiniteit heeft met communicatie wordt 
algemeen onderkend. Besloten is dit aan de orde te stellen in de komende 
plenaire vergadering. 
 

a. Vaststellen agenda plenaire vergadering 
De conceptagenda wordt goedgekeurd. Wat betreft de presentatie m.b.t. het 
Knooppunt Informele Zorg zijn de afspraken gemaakt. Beschikbaarheid van Ester 
wordt nog nagevraagd. 
  

4.    Ambtelijk Overleg 12 december 2018 
      
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

- Cliëntervaringsonderzoek Wmo 
- Visie wonen en zorg 
- Bezuinigingen Sociaal Domein n.a.v. begrotingsdiscussie. 
- 3e kwartaalrapportage Sociaal Domein (indien beschikbaar) 
- terugkoppeling bijeenkomst 29-11-2018 

 
5.    WVTTK & Rondvraag 

- Piet stelt voor bij het ambtelijk overleg iedere keer de commissie WIT aan de 
orde te stellen. Verder ook de verdeling van taken in ambtelijk dan wel 
bestuurlijk overleg goed in de gaten houden. 
- Albert: de planning 1e helft 2019 is definitief. 
 Maart 2019 loopt de eerste bestuursperiode van Albert af. Hij spreekt de intentie 
uit nog een periode door te gaan. Piet (die in dezelfde positie verkeert) sluit zich 
hierbij aan. 
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    - Aansluitend op het vorige punt is besloten in januari 2019 een bijeenkomst 
met het bestuur te houden los van het vergaderschema om de verschillende 
taken een goed te bekijken en te verdelen. Doel: komen tot een goede 
afstemming van werkdruk. 
  
6.    Sluiting 
7.    Volgende activiteit Bestuur  
           

-  Ambtelijk  Overleg d.d. 12 december 2018    
    -  Wmo-raadsvergadering d.d. 18 december 2018 
 
Secretaris 
Maral Manukjan. 
 
      
 


