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Datum:  12 december 2018 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 7 november 2018 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen: 

i. Gemeente 
- Meldingen WVGGZ en personen met verward gedrag zullen worden 
gecombineerd door gemeente Sittard-Geleen. 
 

ii. Wmo-raad 
 - Vraag ter verduidelijking m.b.t. de verplichting die de Wmo-raad heeft 
om zijn advies, uitgebracht aan de gemeente, toe te lichten. Dit in geval 
er een vraag binnenkomt van een gemeenteraadslid. 
Alle adviezen van de Wmo-raad zijn openbaar op het moment dat het 
college daar een besluit over heeft genomen, of het nu aan het college is 
of aan de Raad.  De raadsleden kunnen daar kennis van nemen en inzien, 
daar waar dit het proces van de besluitvorming betreft.  
 
    - Mededeling van de Commissie Sittard-Geleen inclusief inzake 
voorbereiding van het gesprek met gemeenteambtenaar dhr. W. R. over 
het beleid m.b.t. inclusie van de gemeente.  
Daarnaast wordt medegedeeld, dat bij het bestuurlijk overleg met 
wethouder L.G., het thema inzake VN-verdrag en de bespreking daarvan 
positief ervaren is.  
 
3. Visie wonen en zorg  
 
Gemeente Sittard-Geleen doet niet mee aan de WoonZorgwijzer, maar 
heeft wel een onderzoek laten uitvoeren ten aanzien van Wonen en Zorg 
en welke maatregelen nodig zijn. 
Een korte samenvatting op hoofdpunten van de presentatie van Mevr. A.T. 
(ambtenaar in Sittard-Geleen) over Wonen en Zorg in de Westelijke 
Mijnstreek: 
-   Analyse: proces highlights ontwikkelingen wonen en zorg 
-   Basisfeiten: zorg in eigen woning i.p.v. in verzorgingshuis 
-   Ontwikkelingen 
-   Vergrijzing en ontgroening 
-   De opgave en aanpak doelgroep GGZ/MO 
-   Vertaling naar (regionale) prestatie-afspraken 
-   Opdracht en Geprioriteerde thema’s 
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-   Doelstellingen 
-   Kaderafspraken 2019-2022 
-   Monitoren 
 
Toegezegd is schriftelijke terugkoppeling te ontvangen van de betreffende 
ambtenaar.  
 
4. Bezuinigingen Sociaal Domein n.a.v. begrotingsdiscussie 
 
Korte Toelichting over de stand van zaken m.b.t. Bezuinigingen Sociaal 
Domein n.a.v. begrotingsdiscussie. 
 
- Korting bijzondere bijstand wordt teruggedraaid. Bewindvoering blijkt 
heel duur te zijn, dit wordt nog verder bekeken. Afschaffing van het 
individuele Mantelzorgcomplement 2019 en tevens in de jaren daarna. 
Wordt nader bezien, daar hierin nog veel dingen onduidelijk zijn. Verder is 
nog geen besluit genomen omtrent de ‘waardering-mantelzorg’. De 
jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de 
gemeente S-G zal ten minste bestaan uit het organiseren van een 
mantelzorgwaarderingsdag. 
 
Voorstel is het Mantelzorgcomplement kort toe te lichten tijdens de 
plenaire vergadering Wmo van 18 december a.s. 
 
Verder is voorgesteld de Bezuinigingen Sociaal Domein n.a.v. 
begrotingsdiscussie, niet te bespreken in de komende plenaire Wmo 
vergadering d.d. 18 december a.s. 
 
Toegezegd is schriftelijke terugkoppeling te ontvangen van de betreffende 
ambtenaar.  
 
5. 3e kwartaalrapportage Sociaal Domein 

Afgesproken wordt de 3e kwartaal-rapportage Sociaal Domein 2018  over 
te slaan en op de agenda van het eerstkomend Ambtelijk Overleg te 
plaatsen.  
 
6. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 

Vanwege de tijd wordt ook agendapunt 6 doorgeschoven naar het volgend 
Ambtelijk Overleg op 30 januari 2019. 
 
7. Terugkoppeling bijeenkomst 29-11-2018 
Wordt niet besproken, omdat de voorzitter afwezig is.  
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8.    WVTTK & Rondvraag 
- Geen bijzonderheden  
 
    9.   Afsluiting  
Maral Manukjan 
Secretaris 


