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Vergadering:        2 oktober 2018 
Locatie:            Gemeentehuis Geleen 
Tijd:            09:30 – 11:30 uur 
 
Aanwezig: 6 leden van het bestuur, 9 leden van de raad en de 
vertegenwoordiger van de gemeente. 
  
Afwezig: 2 leden van het bestuur en 11 leden van de raad (allen afgemeld) 
  
 
1. Welkom en opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en geeft de berichten van verhindering door. 
Hierbij staat de voorzitter stil bij de soms trieste aanleidingen. Het overlijden van 
de zoon van mw. F. en de gezondheid van dhr. V en zijn echtgenote. Verder 
informeert hij naar de gezondheid van de nu weer aanwezige mw. K. 
 
2. Vaststellen van de agenda/ Inbreng Wmo-raadsleden 
Dhr. V. informeert naar het wijkgericht werken als continu thema op de agenda. 
Dit thema staat vast op de agenda van het ambtelijk overleg en wordt onder dat 
punt van de agenda van de plenaire raad teruggekoppeld. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
- op de vacature bij omroep START hebben diverse mensen gereageerd. Het 
bestuur heeft uitgebreid gekeken en dhr. B.  gekozen.  
Dhr. B. licht toe dat dit een programmabepalend orgaan is. Men beoordeelt daar 
de radio-/tvprogramma’s van START. Het blijkt dat START niet overal te 
ontvangen is. Doel: is te zorgen voor een brede maatschappelijke samenstelling 
van de programma’s. Er is een reglement om te gebruiken bij de beoordeling. 
Dhr. B. had al eerder van 1996 tot 2013 zitting in dit orgaan. 
- dhr. G. vraagt hier hoe informatie uit Den Haag in de raad komt? 
De voorzitter haakt hierop in dat brieven aan de kamer langs diverse kanalen in 
de raad komen. Deze worden in het AO aan de orde gesteld. De tendens is om in 
het AO niet alleen naar het beleid te kijken maar ook de vraag te stellen hoe 
e.e.a. uitwerkt voor de burgers. Loopt dit wel?  
De afspraak is nu om dit aan de orde te stellen a.d.h.v. casussen (en de rode 
draad daarin) in een overleg met leden van het bestuur Wmo-raad, 
beleidsambtenaren en uitvoerende ambtenaren. Het is de bedoeling in een open 
gesprek te kijken waar mensen tegenaan lopen. Liggen de problemen op terrein 
van beleid of in de uitvoering? 
Dhr. G. Hoe komen zorgelijke berichten tijdig bij de gemeente? 
Voorzitter We nemen de berichten graag mee. Dus ook in deze raad de 
informatie delen. 
Dhr. L. De ouderenbond gaat het gesprek aan met de leden. Hier toch vaak 
schrijnende situaties op gebied van Wmo.  
Voorts werd hier nog gewezen op valse schaamte van zorgvragers, onvoldoende 
samenwerking tussen afdelingen van de gemeente, te weinig warme overdracht. 
De voorzitter merkt op dat integraliteit nog moeilijk is. 
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Mw. C. merkt op dat de punten herkenbaar zijn. Er zitten twee kanten aan de 
zaak. Enerzijds punten waar hulpvragers tegenaan lopen en anderzijds 
knelpunten voor uitvoerders. Op deze punten is verandering van gedrag nodig. 
Dit is moeilijk. We zullen met elkaar mee moeten denken. 
Dhr. K. merkt nog op dat hier een belangrijke taak ligt voor de onafhankelijke 
cliëntondersteuner die de cliënt goed kent én de vraag kan verwoorden naar de 
ambtenaar. 
 
4. Vaststellen verslag plenaire vergadering d.d. 19 juni 2018 
Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
Er werden ook enkele vragen gesteld n.a.v. het verslag. 
- n.a.v. punt 5 pag. 2 geeft mw. C. aan dat het een provinciale taskforce betreft 
en dat de resultaten in het AO besproken kunnen worden. Het betreft in eerste 
instantie een zorgprobleem en geen Wmo-probleem. Het raakt wel aan de Wmo 
en daarom is de gemeente betrokken. 
- Deelname aan externe vergaderingen > Uitnodigingen zijn aan alle leden 
verzonden. Leden kunnen ook uitnodigingen doorgeven via de secretaris. 
- De algemene klacht m.b.t. de toegankelijkheid van de binnenstad is besproken. 
Er zijn nog geen specifieke verbeterpunten. 
- Wat doet Sittard-Geleen aan de eenzaamheid van mensen > dit staat nog niet 
op de agenda bij het AO maar kan op de agenda gezet worden. 
Dhr. S. wijst hier nog op een mooi initiatief van het KIZ en huisartsen de 
Baandert om mensen uit allerlei groepen samen te laten praten over problemen 
van mensen in de wijk. Er komt een follow up om tot concrete oplossingen te 
komen. 
- pag. 5 dhr. G. gaat Sittard-Geleen ook iets doen met een digitaal PGB-loket? 
Dit staat nog open.  Mw. C. Hier is naar gekeken het betreft echter een pilot 
toegewezen aan een specifieke regio. Bij de rapportage over het verloop van 
pilot kan gekeken gaan worden wat het resultaat is. Wat is er anders? Is dat 
beter of makkelijker? 
- dhr. V. vraagt aan de lijst met te bespreken thema’s ook een toelichting op het 
tien punten plan toe te voegen. 
 
5. Ingebrachte punten Wmo-raadsleden 
-Dhr. S. brengt naar voren dat er bij de plenaire vergadering een geringe 
opkomst van de leden is. We moeten ons afvragen of we zo ons doel bereiken. 
De voorzitter merkt op dat dit een van de redenen is geweest om het werken in 
de adviescommissies aan te passen. Hier worden nu afhankelijk van het 
onderwerp meer deskundigen bij betrokken. De leden worden opgeroepen niet af 
te wachten maar zich actief bij de commissie aan te melden als er een 
onderwerp besproken wordt waar zij veel van weten of als zij een deskundige op 
dat gebied kennen deze ook actief aan te melden. 
Het idee wordt geopperd een oproep te doen in de stadskrant. 
De voorzitter stelt voor even de evaluatie van het nieuwe werken van de 
adviescommissies over 4 of 5 maanden af te wachten. 
- Dhr. G. vraagt nog of de verandering in de eigen bijdrage Wmo die gepland 
staat voor 1-1-2019 bekend is. De voorzitter geeft aan dat deze materie bekend 
is en aandacht heeft in de adviescommissie en het AO. 
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6. Terugkoppeling vanuit Ambtelijk Overleg 
De voorzitter licht toe  
-dat in het AO kritisch gekeken wordt naar beleid en uitvoering. 
-dat besproken is dat er nu in de rustige vakantieperiode veel belangrijke 
documenten worden gestuurd waar op korte termijn op gereageerd moet 
worden. Dan komt de zorgvuldigheid in het geding. Hier is om betere planning 
gevraagd. Afhankelijkheid in de planning van de politieke agenda is het vaak 
moeilijk. 
Dhr. L. merkt op dat de goedgekeurde verslagen van het AO op de website 
staan. In de plenaire vergadering wordt derhalve alleen het laatste AO besproken 
waarvan het verslag nog niet goedgekeurd is. 
 
7. Terugkoppeling uit de adviescommissie 
dhr. R. Er is 2x vergaderd. Gebiedsgericht werken en personen met verward 
gedrag zijn de belangrijke thema’s voor 2019. 
Het punt Klachten en meldingen is nog niet afgerond. Hier moeten nog 
gesprekken gevoerd worden en het wachten is nog even op een afspraak met de 
betrokken ambtenaren. 
Verder heeft de commissie een voorstel communicatieplan uitgewerkt. Dit wordt 
nog besproken in het bestuur. 
Ook het cliëntervaringsonderzoek 2017 wordt nog besproken. 
 
Dhr. V. vraagt of ook naar de kwartaalrapportage is gekeken. 
Mw. C. De kwartaalrapportage wordt besproken in het AO. De rapportage over 
het 2e kwartaal is nog niet in de Gemeenteraad aan de orde geweest. In het AO 
gaan we nu verder met de 3e kwartaalrapportage. 
Dhr. R. 2e kwartaalrapportage staat op onze site. 
Dhr. V. en dhr.K raden aan de 2e kwartaakrapportage niet geheel over te slaan. 
Mogelijk 2e en 3e samen bespreken in AO. In de 2e rapportage staat een aantal 
belangrijke punten. 
 
8. Themakeuze voor de 4e plenaire vergadering van de Wmo-raad 
- mw. C. verzorgt 18 december 18 een toelichting op de stand van zaken 
huishoudelijke ondersteuning.  
- dhr. L. draagt het punt eenzaamheid aan. De vraag aan dhr. L. is na te denken 
over mogelijke invulling op dit punt. 
-dhr. V. Toelichting activiteiten van het Knooppunt Informele Zorg door mw. M. 
v.d. Ven 
- dhr. Gr. stelt voor een uitleg over hoe doorverwijzing van de 1e naar de 2e lijn 
verloopt. Het is heel onduidelijk hoe dat moet en waar je daarvoor terecht kunt. 
 
9. Korte toelichting coalitieakkoord en vraag aanvullende punten 
Dhr. R. licht de voor de raad belangrijke punten toe. De hoofdlijnen zijn eigenlijk 
gelijk aan die verwoord in het verslag van 19-6.  
Er wordt nog een toelichting gegeven op de verdere werkwijze. Het college gaat 
nog in gesprek met stakeholders en de verkenners spreken met mensen in het 
veld.  
Onze voorzitter zal de standpunten vanuit de raad naar voren brengen.  
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Belangrijk uitgangspunt is “de gemeente is er voor de bewoners en niet 
andersom”.  
Verder wil de gemeente voortbouwen op het programma burgerparticipatie en 
wijkgericht werken (is niet gebiedsteams).  
 
Wat betreft Sittard-Geleen inclusief streeft de gemeente ernaar “stapsgewijs” te 
werk te gaan. 
Dhr. S. merkt hier op dat waar m.b.t. het milieu S-G voorloper wil zijn, hij dit 
mist op het gebied van de inclusie. Hier zou de gemeente ook naar een voorloper 
rol moeten streven. 
Hr. B. Veiligheid in de wijken moet hier ook aandacht krijgen. 
dhr. L. merkt op dat het akkoord nog in ontwikkeling is terwijl de begroting 2019 
klaar moet zijn. Dat maakt uitvoering akkoord moeilijk. 
 
10. Terugkoppeling commissie Sittard-Geleen Inclusief 
- de punten vanuit de commissie zijn onder aandacht van de formateur gebracht. 
- Er heeft een gesprek met wethouder Geilen plaatsgevonden. De commissie 
vindt dat zij helaas onvoldoende duidelijke afspraken heeft kunnen maken. Hier 
is nog veel werk te doen. 
- Er is contact gelegd met de Jongeren Cliëntenraad Sittard-Geleen. Ook de 
commissie Sittard-Geleen wil afhankelijk van de onderwerpen meer deskundigen 
bij de gesprekken betrekken. 
- De themamiddag van Limburg Inclusief werd bezocht.  
Hier is contact gelegd met collegae van Beek en Stein en met een 
beleidsambtenaar van Beek.  Beek en Stein lopen wat betreft inclusie duidelijk 
voor op Sittard-Geleen.  
Vanuit de commissie zal aandacht gevraagd worden voor samenwerking van S-G 
met deze gemeentes. 
- het punt samenwerking is onder de aandacht gebracht van betrokken 
ambtenaar in S-G. 
- leden van de commissie nemen deel aan overleg met KIZ om te komen tot 
samenwerking van de verschillende groepen op het punt van inclusie. 
 
11. Stand van zaken werken aan integraliteit adviesraden 
De voorziiter heeft het initiatief genomen op dit punt. Met medewerking van de 
ambtenaren is er een eerste bijeenkomst geweest. De start verliep stroef. Het 
vervolg verloopt beter. Men gaat vanuit de verschillende invalshoeken kijken 
naar elkaarsproblemen met als doel te komen tot één krachtig advies uit de 
verenigde raden naar de gemeente toe.  
 
12. Rondvraag 
- mw. K. merkt op dat ze bij de dag voor de ouderen in Geleen geconfronteerd 
werd met een nieuwe betrokken ambtenaar? 
Antwoord mw. C. > takenpaketten zijn verschoven bij de ambtenaren. 
Mw. C. nu OGGZ, verslavingszorg en preventie, maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen, personen met verward gedrag en Veilig Thuis. 
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Mw. H. ouderen, mantelzorgers, gehandicapten en vrijwilligersbeleid. 
- dhr. G. wijst nog eens op het belang de ontwikkelingen rond de eigenbijdrage 
goed te volgen. 
-dhr. G. waarom verschillen de marktconforme tarieven PGB van die voor ZIN?> 
Dit is landelijk beleid omdat de kosten voor management eruit zijn gehaald. 
- dhr. L. 20-11-2018 in het Hubertushuis in Geleen een themamiddag over 
langer thuis wonen door de KBO Geleen. 
-dhr. V. sluit zich aan bij noodzaak abonnementstarieven te volgen > voorzitter 
we koppelen de stand van zaken terug. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met de oproep aan de leden zich vooral aan te 
melden voor een bijdrage bij de adviesraden. Dit kan men doen middels een 
mailtje aan de secretaris. 
 
14. Planning plenaire vergadering Wmo-raad Sittard-Geleen 
Dinsdag 18 december 2018 
 
 
C. Sipkema 
  (notulist) 
 
 


