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Datum:      09-04-2019 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.19 Mauritszaal 
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  
1. Verslag vergadering 26 februari 2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).  Aanvulling: 
Het reglement onkostenvergoedingen van 2019 is ongewijzigd ten opzichte van 
een jaar daarvoor en is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de 
Wmo-raad d.d. 15 januari 2019. 
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- Communicatieplan inwoners Sittard-Geleen  
- Document het collegevoorstel Intensivering inclusief beleid 
- Ter informatie; twee blogs van Petra van der Horst (Directeur Koepel ASD) die 
zij heeft geschreven mede naar aanleiding van de trainingen die zij heeft 
gegeven. 
- Bijeenkomst voor mantelzorgers thema "Dementie" dinsdag 12 maart a.s. 
- Training van de Koepel ASD op zaterdag 09 februari 2019 in Sittard. 
- Telefonisch gesprek met dhr. J. R. m.b.t. organiseren symposium met 3D’s. 
- E-mail van bestuurslid dhr. H.K. met opmerkingen en commentaar m.b.t. de 
WMO Raad, CG- Raad, Gob, Raad, College, etc. 
-  Artikel uit Binnenlands Bestuur van vandaag betreffende de zorgen die  
gemeenten hebben over het financiële effect van het Abonnementstarief Wmo-
voorzieningen. 
- Het financiële verslag is aangepast. 
 
3. Bestuurszaken 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
Betreft het gesprek/de acties  met gemeenteambtenaar dhr. W.R. over het beleid 
m.b.t. inclusie van de gemeente. Het college heeft een besluit hierover genomen.  
Het definitieve voorstel inzake Intensivering inclusief beleid is aangenomen en 
wordt begin februari vastgesteld.  Daarmee kan de inventarisatie van start. 
  
Afgesproken wordt met de Commissie Sittard-Geleen Inclusief dat zij voortaan 
de stukken/documenten met het bestuur zal delen.  
In feite is alles wat men aan de geheimhouding geeft altijd exclusief het bestuur.  
Daarnaast wordt bepaald dat het bestuur goed op de hoogte wordt gebracht van 
deze ontwikkelingen. Daartoe dienen verslagen en agenda inzake het voorstel 
Intensivering inclusief beleid naar het bestuur teruggekoppeld te worden.  
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b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
 Kernpunten adviescommissie 
- Het thema 1.“Gebiedsgericht werken” wordt samengevoegd met het thema 2. “ 
Personen met verward gedrag”, omdat ze veel relatie met elkaar hebben en 
elkaar beïnvloeden. Het wordt dus één groot thema. 
Afgesproken is dat zodra de adviescommissie de geactualiseerde versie van de 
notitie “Stand van Zaken: aanpak personen met verward gedrag” van 
betreffende ambtenaar ontvangen hebben, die door te sturen naar de leden van 
het bestuur.  
Verder is de Adviescommissie  bezig met het plannen van het gesprek met 
Daphne Kagelmaker en Esther Engelen. De adviescommissie wenst een 
toelichting te krijgen op Thema 6, “Sociaal Domein” o.a. over hoe men de 
diverse onderwerpen van Thema 6, Sociaal Domein van de Programma-begroting 
2019 dient te lezen. 
Er is bij de leden namelijk grote onduidelijkheid ontstaan over de vraag hoe zij 
de Doelindicatoren/Resultaatindicatoren en Streefwaarde moeten relateren aan 
de Doelen en Resultaten en hoe deze tot stand zijn gekomen. 
Daarnaast zou een toelichting op het financiële deel, “Wat gaat het kosten? en 
Verschillen tussen 2019 en 2018” essentieel zijn om te weten. 
 
Verder gaat de PIW een initiatief nemen met te inventariseren welke activiteiten 
in wijken en buurten aanwezig zijn en welke activiteiten ontplooid  kunnen 
worden.  
De adviescommissie zal in gesprek  gaan/plannen met de functionarissen van 
PIW. 
 
Communicatieplan Wmo-raad Sittard-Geleen: 
- Communicatieplan is goedgekeurd 
- Voorstel om een flyer laten ontwikkelen  
- Communicatieplan voor te leggen aan de Wmo-raad  
- Facebook-vermelding 
- Werving en selectie van nieuwe leden (voorzitter en secretaresse)  
 
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.  
 
c. E-mailcorrespondentie van 16 januari 2019 m.b.t. de 3e kwartaalrapportage 
- Het formaat van de kwartaalrapportage dat nu bestaat is bepaald en 
vastgesteld door toenmalige wethouder mvr. A. V. en de toenmalige 
gemeenteraad.  
- Het is een document van de gemeente en niet van ons. 
- Als wij denken dat wij specifieke informatie nodig hebben dan dienen wij die op 
te vragen tijdens het AO bij desbetreffende ambtenaren. 
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d. Agenda/thema’s  Jaarvergadering: 
- Jaarverslag 
- Financiën  
- Presentatie m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning  
- Herbenoeming bestuursleden 
 
e. Hei-dag:  
Planning/thema’s 
- Organiseren verwendag met alle leden van Wmo-raad, na het zomerreces, los 
van de Wmo-raadsvergadering  
- Planning Hei-dag wordt tevens besproken op de Wmo-raadsvergadering dd 26 
maart a.s. 
 
4.    Ambtelijk Overleg 13 maart 2019 
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
 - Personen met verward gedrag: Bespreken van de notitie “Stand van Zaken”  
 - Respijtzorg: Wat doet de gemeente hieraan in relatie met mantelzorg? 
 - Eenzaamheid: Hoe geeft de gemeente invulling aan het initiatief van VWS “Een 
tegen Eenzaamheid”? 
 - Abonnementstarief Wmo maatwerkvoorziening 
Standpunt gemeente t.a.v. de commotie die bij diverse gemeenten is ontstaan 
als gevolg van de onduidelijkheid die de invoering heeft veroorzaakt. 
 
 5.    WVTTK & Rondvraag 
-Een idee om een Wmo-Plein omtrent Wmo te organiseren, met de doelstelling 
de Wmo onder de aandacht van mensen te brengen. Beter is nog een Sociaal 
Plein te organiseren, waar de  Wmo  onderdeel van is. Een bestuurslid zal 
daartoe het voortouw  nemen.   
 
 6.    Sluiting 
 
 7.    Volgende activiteit Bestuur 
-  Ambtelijk Overleg dd  13-03-2019:  SHS 006 
-  Bestuursvergadering dd 09-04-2019: SHG Kamer C219 
-  Wmo-raadsvergadering dd 26-03-2019: Raadszaal C234 
 
Secretaris 
Maral Manukjan. 
 
 


