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Datum:  30 januari 2019 
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 12 december 2018 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen: 
 

i. Gemeente 
 
- Voorstel is het Mantelzorgcomplement  kort toe te lichten tijdens de Wmo-
raadsvergadering  van 26 maart a.s. 
 

ii. Wmo-raad 
 
 - Vragen naar aanleiding van een artikel uit de Limburger van 17 januari  jl., 
over de extra aandacht die de gemeente Stein gaat geven aan werkende en 
jonge mantelzorgers. Tevens wordt de vraag gesteld of de gemeente  S-G ook 
plannen in deze richting heeft. 
Korte Toelichting Gemeente: 
- i.h.k.v. mantelzorgcomplement is workshop georganiseerd/film is ontwikkeld  
- signaleringskaart/boekenlegger is gemaakt 
- twee maal onderzoek heeft plaats gevonden, uitgevoerd door Steunpunt 
Mantelzorger en door de studenten van Hogeschool Zuyd 
 - cursussen worden georganiseerd voor de werkende mantelzorgers ook in de 
avonduren (cursus: Mantelzorg in Balans) 
- de groep jonge mantelzorgers verdient waardering voor hun inzet en 
betrokkenheid, maar bovenal aandacht en erkenning voor hun situatie 
 
Vraag ter verduidelijking m.b.t. de brief van meneer Gregoire:  “Gemeente 
Sittard-Geleen negeert rechterlijke uitspraak, geeft geen €500.000 terug aan 
haar burgers en gaat verder met bezuinigingen op WMO”. 
N.a.v. dit artikel, hoe verklaart de gemeente dit in het kader van integrale 
aanpak?  
 
Wordt nader bezien, daar hierin nog dingen onduidelijk zijn. Informatie wordt 
uitgewisseld.  
 
    - Mededeling van de  Commissie Sittard-Geleen inclusief inzake  
evaluatie en vervolg actiecis van de gesprekken/contacten met           
gemeenteambtenaar dhr. W. R. en andere betrokken ambtenaren over het beleid 
m.b.t. inclusie van de gemeente.  
Daarnaast wordt medegedeeld, dat het verloop van zaken positief ervaren is.  
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3. Gebiedsgericht werken: 
 
- Resultaten bijeenkomst m.b.t. advisering Fundamentele Aanpak Sociaal 
Domein (FASD), d.d. 29 nov. 18: En hoe nu verder?! 
- Ondersteuning van laagdrempelige wijkinitiatieven i.h.k.v. Zorg en Welzijn. 
 
Gemeente Sittard-Geleen is er voorstander van dit onderwerp te bespreken in 
breder verband met het Sociaal Overleg en de Jongerencliëntenraad. 
Samenwerking en een integrale aanpak zijn in dit verband essentieel. Dit ook om 
meer integraal met elkaar het gesprek aan te kunnen gaan en in één keer advies 
te kunnen vragen wanneer zulks aan de orde is.  
 
Met het oog op de invulling van de integrale benadering m.b.t. Gebiedsgericht 
werken wordt van gedachten gewisseld,  
e.e.a. met de nadruk op de volgende punten/thema’s: 
-  Het functioneren van (sociale) wijkteams  
-  Gesprekken met externe deskundigen/wijkverpleegkundigen  
     -  Het ontwikkelen van kleinschalige hulp 
-  Laagdrempelige communicatievorm 
-  Doorlooptijd is vaak overschreden 
     -  Initiatieven die minder aandacht krijgen bij de gemeente  
     - Cliënten zijn vaak betrokken bij diverse personen/instanties,    waarbij er 
geen sprake is van regievoering (bij de WMO aanvraag) 
     - Advies: Pilot Munstergeleen volgen (samenwerking wijkverpleegkundige en 
Wmo-consulent).  
  
4.  Bespreken van de 3e kwartaalrapportage Sociaal Domein Sittard-
Geleen 
 
Korte Toelichting over de stand van zaken m.b.t. 3e kwartaalrapportage Sociaal 
Domein Sittard-Geleen 
De uitvoering, de zorgvuldigheid d.m.v. een nadere data-analyse geverifieerd. 
- er was een afwijking in het percentage  
- cijfers zijn inmiddels aangepast, aangezien ze niet correct waren 
- een significante wijziging was de stijging in toekenning van     
vervoersvoorzieningen.  
Toegezegd is 4e kwartaalrapportage te ontvangen van de betreffende ambtenaar, 
zodra die in orde is.   
 
5. Wmo nazorgtraject 
 
- Wat wil de gemeente met dit initiatief bereiken en wat gaat de gemeente  met        
de resultaten doen? 
 - Start/Status 
 -  Evaluatie en eventuele bijstelling van het initiatief 
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Toelichting van consulent mevr. B.K. m.b.t. Wmo nazorgtraject. Zowel 
de afgelopen als de komende periode kregen en krijgen bijzondere aandacht: 
-  de wettelijke verplichtingen 
-  dienstverlening bewaken  
-  nazorg als een onderdeel van werkproces 
-  feedback ontvangen over kwaliteit van de geleverde zorg 
-  feedback over dienstverlening gemeente  
-  respons van het klanttevredenheidonderzoek is groot en anoniem  
-  doel: inzicht krijgen in de vragen of de oplossingen de juiste oplossingen zijn 
en de kwaliteit van de geleverde zorg voldoende is  
-  nazorgtraject: individueel, na 6 of 10 weken, afhankelijk van de voorziening.   
- klanttevredenheid dient het eindresultaat te zijn.  
 
Het invulformulier  i.h.k.v. nazorg zal nog toegezonden worden. 
  
6.    WVTTK & Rondvraag 
 
-  Dankwoord bij de toekenning subsidie 2019/2020 
-  Het ambtelijk overleg van 17 april a.s. verplaatsen.  
Voorstel: 10 april of 24 april. Wordt geregeld via secretariaat.  
 
7.  Afsluiting  
 
Maral Manukjan 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 


