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Datum:  13 maart 2019   
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 30 januari 2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen: 

i. Gemeente 
-  Verzoek ontvangen van de voorzitters van de drie adviesraden om gesprek 
met de portefeuillehouders te organiseren.  
Actie wordt ondernomen (om) dit via het secretariaat in te plannen. De drie 
ondersteuners van de adviesraden zullen ook aanwezig zijn.  
 

ii. Wmo-raad 
- Vragen m.b.t. het artikel uit Binnenlands Bestuur, d.d. 07 maart 2019, over de 
toepassing van “Goal Attainment Scaling” (GAS) door de gemeente Den Haag om 
een betere grip te krijgen / te houden op de Wmo-uitgaven.  
De vragen die zich daarbij aandienen zijn, of de gemeente Sittard-Geleen 
-    bekend is met deze GAS-methodiek? 
-    deze methodiek al toepast?  
Dit mede in het licht van het ‘Wmo-nazorgtraject’ dat door de gemeente wordt 
toegepast. 
 
De GAS-methodiek is bij de betreffende ambtenaar nog niet bekend. Het artikel 
wordt haar toegezonden.  
 
Op internet is overigens veel informatie over deze methode te vinden. 
 
3. Abonnementstarief Wmo maatwerkvoorziening 
 
Een algemene toelichting m.b.t. abonnementstarief Wmo- maatwerkvoorziening. 
- Gemeente S-G heeft nooit een bijdrage gevraagd voor het gebruik maken van 
de algemene voorzieningen, zoals voorliggende voorziening. Wel vraagt de 
gemeente een maximale eigenbijdrage op basis van inkomen voor Wmo 
maatwerkvoorziening, dat is nu 17,50 euro voor vier weken. 
 
De gemeenten krijgen voor de aanzuigende werking geen financiële compensatie 
van de Rijksoverheid. Voor de inkomstenderving van bestaande voorzieningen 
als gevolg van het abonnementstarief worden de gemeenten wel gecompenseerd 
door de Rijksoverheid. Bij al deze vernieuwingen/ontwikkelingen wil de 
gemeente zoveel mogelijk dichtbij de burger blijven.  
 
4. Respijtzorg: 

Wat doet de gemeente hieraan in relatie tot mantelzorg? 

Toelichting over de stand van zaken m.b.t. Respijtzorg.  
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Respijtzorg is een tijdelijke hulp wanneer mantelzorgers de gebruikelijke zorg 
gedurende een korte periode niet kunnen verlenen, bijvoorbeeld doordat zij 
overbelast zijn. De mantelzorger kan zodoende even 'op adem komen', om 
daarna de zorg weer op zich te nemen. De respijtzorg is bedoeld voor veel 
verschillende vormen van langdurige mantelzorg, zoals bij psychiatrische 
problemen, bij lichamelijk of geestelijke beperking, bij chronische ziekte enz. De 
respijtzorg kan verleend worden door mensen uit het eigen netwerk of door 
andere vrijwilligers, maar ook  door professionals. 
Er zijn verschillende soorten financieringsvormen voor respijtzorg: 
-  Collectief vrijwilligers  
-  Via Wmo (Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de 
Wmo. In dat geval kun je respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt 
een eigen bijdrage van maximaal 17,50 euro per 4 weken). 
- Via Wlz (Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via 
een persoonsgebonden budget (PGB), kan dit vanuit datzelfde budget). 
- Zorgverzekeraar  
Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een 
mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende 
verzekering.  
Respijtzorg is ingewikkeld georganiseerd.  
Gemeente Sittard-Geleen subsidieert informele organisaties i.h.k.v. mantel-
/respijtzorg (bijv. de Brug).  
Steunpunt Mantelzorger geeft de nodige informatie over mogelijke respijtzorg. 
Knooppunt is voor professionals. 
Wmo (individuele voorziening) is duurder dan het voorliggende veld.  
Ondersteuning van de mantelzorg, bijv. in de vorm van HH, komt ook wel voor, 
maar wordt dan niet “respijtzorg” genoemd. 
- Via de werkgever kan het ook geregeld worden om overbelasting van de 
werkgever te voorkomen.  
 
5. Eenzaamheid 
-Toelichting aanpak staat in het Coalitieakkoord en de gemeente sluit zich aan bij 
landelijke aanpak. 
- Eenzaamheid is een complex probleem. Eenzaamheid verschilt van mens tot 
mens en dat geldt ook voor de oplossingen. Maatwerk is dus nodig. Door 
samenwerking van mensen en organisaties vanuit verschillende sectoren op het 
niveau van dorp, wijk of stad kan iedereen meer soorten oplossingen bieden. 
Ook kunnen zij oplossingen op elkaar afstemmen, van elkaar leren en zorgen 
voor een duurzame aanpak.  
- Er gebeurt al veel op dit gebied; zoals subsidie verlenen aan informele 
voorzieningen (ontmoetingsplekken, diverse gezamenlijke maaltijdvoorzieningen, 
wijksteunpunten en extra activiteiten op dit punt). 
- Afstemming zoeken met de grote organisaties  
- Netwerkontwikkeling: nieuwe relaties aangaan en/of bestaande relaties 
verbeteren of intensiveren. 
- Er zijn veel mensen die na hun pensioen in de eenzaamheid terecht komen  
 - Bewustwording en maatwerk zijn in deze zeer essentieel. 
 
6. Personen met verward gedrag 
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Toelichting en bespreking van de notitie “Stand van Zaken: aanpak personen 
met verward gedrag”. 
-  Er zijn veel ontwikkelingen gaande op dit gebied 
-  Het plan moet nog aangepast worden  
-  Het onderdeel “Passend vervoer” is op dit moment in een stroomversnelling 
terecht gekomen.  
-  Time-out voorzieningen lopen nog.  
-  Pilot loopt niet zoals verwacht werd, tussen de partijen heerst het nodige 
onbegrip. 
- De vervoersbewegingen zijn in deze minimaal, men wil dit anders gaan 
invullen. 
- Mondriaan wil stopen met Psycholance  
- De ambulancedienst is ontstaan in dit kader (de RAW). De dienst heeft zich 
altijd meewerkend getoond. 
- Er komt geen apart beleid voor personen met verward gedrag.  
- Nieuwe ontwikkelingen GGZ: niet alles medicaliseren, maar anders met 
klachten omgaan/leren ermee om te gaan.  
 
Voorstel: wachten op bijgestelde notitie en de nieuwe wet GGZ op de agenda van 
het AO zetten. 
 
 
7.    WVTTK & Rondvraag 
-  Het volgende ambtelijk overleg is 24 april a.s.  
 
8.    Afsluiting  
 
       Maral Manukjan 
       Secretaris 
 


