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1. Verslag vergadering 15 januari 2019, goedgekeurd d.d. 26-02-2019 
 

 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
 
- Communicatieplan. 
- Het verslag van de bijeenkomst ‘Praktisch verbinden in de wijk’, georganiseerd 
door ‘Huisartsenpraktijk De Baandert’ en het ‘Knooppunt Informele Zorg’. 
- Document met betrekking tot de Stand van zaken Aanpak Personen met 
verward gedrag. 
- Uitnodiging/agenda ASD WM 21 januari 2019 (dhr. R.P. Adviseur Burgerkracht 
Limburg) 
- ASD WM presentaties, verslag, ASD ZL themabijeenkomst Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning 
- Antwoord/recente e-mail m.b.t. het  bericht dhr. J.R. 
- Conferentie De Pijler 7 februari 2019. 
- Subsidiebeschikking gemeente S-G. 
- Rapport Nationale Ombudsman  “Borg de zorg”. 
 
3. Bestuurszaken 
 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
- Mededeling van de  Commissie Sittard-Geleen inclusief inzake  
het gesprek met gemeenteambtenaar dhr. W.R. over het beleid m.b.t. inclusie 
van de gemeente.  
Daarnaast wordt medegedeeld, dat er contacten waren gelegd  met KIZ en 
Burgerkracht Limburg en met de Jongeren cliëntenraad om samen te werken aan 
contact met de diverse doelgroepen en tevens bijeenkomsten te organiseren om 
meer mensen te mobiliseren.  
 
Er zijn de afgelopen periode twee bijeenkomsten geweest, d.d. 22-10-2018 en 
10-12-2018.  
Afgesproken is de goedgekeurde verslagen van cie Sittard-Geleen Inclusief naar 
de overige leden van het bestuur ter kennisgeving door te sturen. Tevens dient 
de commissie  informatie in te leveren voor het Jaarverslag van de Wmo-raad. 
 
b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
Toelichting van de voorzitter van de Adviescommissie bij de thema’s die zowel de 
afgelopen als de komende periode bijzondere aandacht kregen en zullen gaan 
krijgen.  
 
E.e.a. met de nadruk op de volgende punten/thema’s: 
 
-  Gebiedsgericht werken  
-  Het functioneren van (sociale) wijkteams  
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-  Gesprekken met externe deskundigen/wijkverpleegkundigen  
     -  Het ontwikkelen van kleinschalige hulp 
-  Laagdrempelige communicatievorm 
     -  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). 
-  Personen met verward gedrag 
 
Afgesproken: gezien het belang van het onderwerp ‘Personen met verward 
gedrag’, wordt gevraagd of (de) bestuurslid dhr. R.R. als ervaringsdeskundige op 
dat gebied deel kan nemen aan de komende vergadering van de 
Adviescommissie d.d. 20 februari a.s., waarin de Stand van zaken Aanpak 
Personen met verward gedrag wordt besproken. 
 
c. Communicatieplan Wmo-raad Sittard-Geleen 
 
In hoofdlijnen wordt de wijze aangegeven waarop men aan en met  het  
Communicatieplan wil gaan werken: 
- Tekstueel dient nog een aantal aanpassingen plaats te gaan vinden  
- Inhoud/context van het plan is enigszins moeilijk te begrijpen  
- Er zijn drie zaken uit het Plan/Activiteit (Communicatieplan) naar voren 
gehaald: 
• Opzetten van de flyers 
• Facebook-vermelding 
• Website-rubriek maken, waar het publiek (zijn) opmerkingen/klachten kan 
plaatsen. 
Website rubriek: is dat duidelijk genoeg? 
 - Er moet iemand komen die zich puur bezighoudt met de communicatie. Het 
plan zal pas werkelijke betekenis krijgen als er in het  bestuur een 
communicatieportefeuille komt, waar één persoon voor verantwoordelijk is.  
- Nieuwe versie van het plan is inmiddels ontvangen. 
 
d. Korte terugkoppeling Plenaire vergadering 
- De Presentatie m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning dient op de agenda van de 
eerstkomende vergadering komen te staan. 
- Er zijn twee nieuwe leden; een afgevaardigde van de Engelen van Sittard en 
van de cliëntenraad MOVEOO; hun e-mailadressen dienen verwerkt te worden in 
de ledenlijst.  

 
e. Hei-dag:  
Planning/thema’s 
- Communicatie/sollicitatie nieuwe leden  
- Taakverdeling binnen het bestuur 
- Organiseren verwendag met alle leden van Wmo-raad, eventueel  voor of na 
het zomerreces  
- Planning Hei-dag wordt besproken na het AO d.d. 30 januari a.s. 

 
f.  Reglement onkostenvergoeding 
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     Het reglement Onkostenvergoeding 2019 wordt vastgesteld.  
 
4.    Ambtelijk Overleg 30 januari 2019 

     Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
  a. 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. 
 
b. Bespreken van de 3e kwartaalrapportage Sociaal Domein Sittard-Geleen. 
 
c. Personen met verward gedrag 
- Status van het “Stand van Zakenrapport” 
- Hoe nu verder met de aanpak van Personen met Verward gedrag? 

 
d. 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 
 
Agendapunt 4c. Wordt doorgeschoven naar het Ambtelijk Overleg op 13 maart 
2019, i.v.m. het bespreken van de Stand van zaken - notitie met 
gemeenteambtenaar L.C.  

 
5.    WVTTK & Rondvraag  
 
Wordt afgesproken de belangrijke  bespreekpunten bij de rondvraag van het 
Ambtelijk Overleg vooraf te overleggen met de voorzitter van de Raad. 
  
6.    Sluiting 
 
7.    Volgende activiteit Bestuur  
     -  Ambtelijk  Overleg d.d. 30 januari  2019   
        -  Wmo-raadsvergadering d.d. 26 maart 2019: Raadszaal C234  
 
Secretaris 
Maral Manukjan. 
 
 


