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Datum:      09-04-2019 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.19 Mauritszaal 
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  
 
1. Verslag vergadering 26-02-2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- Uitnodiging Lintjesregen 2019 26 april a.s. 
- Ter informatie: Actuele inspiratie over Positieve Gezondheid in Limburg 
- Informatie m.b.t. Cliënt ervaringsonderzoek 2018 gemeente S-G 
- ASD WM agenda/uitnodiging 8 april 10.00 uur 
- Flyer Wmo-raad Sittard-Geleen 
- Uitnodiging themabijeenkomst voor mantelzorgers 
- Uitnodiging bijeenkomst : Doe-avond Positieve Gezondheid Munstergeleen 
- Training van de Koepel ASD op zaterdag 09 februari 2019 in Sittard. 
- Themabijeenkomst "Adviesraden Sociaal Domein en Gemeentelijke overheid" 
op 14 mei 2019 in Sittard-Geleen. 
- Een korte terugkoppeling m.b.t. overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke 
Mijnstreek. 
- 4e kwartaalrapportage 2018 
 
     3. Bestuurszaken 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
 
- Betreft het gesprek/bijeenkomst van de commissie met twee personen van het 
bureau Berenschot en van de gemeente. De hoofddoelen werden besproken.  
5 april is de volgende bijeenkomst om afspraken te maken over de 
voortgang. Er worden 3 à 4 bijeenkomsten gehouden en daarna blijven de 
mensen van Berenschot op de achtergrond aanwezig voor 
advies. 
- Brainstormsessie over de website van de gemeente S-G. De gemeente is al 
druk bezig met de toegankelijkheid van 
de website vanuit de wettelijke verplichting. Betreffende  ambtenaren willen nu 
ook in contact komen met “de doelgroep”. 
- 25 maart jl. was de eerste bijeenkomst over de nieuwe catalogus.  Twee 
deelnemers van de WIT en uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief nemen 
eraan deel. 
- Vraag van VNG  Manifest “Iedereen doet mee” te tekenen.  
 
b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
 Kernpunten adviescommissie 
- Toelichting door  twee gemeenteambtenaren op Programmabegroting  en 
Productbegroting S-G. Beide zijn door het Rijk voorgeschreven. 
Deze begrotingen gaan over het gehele Sociaal Domein; de budgetten voor 
WMO, Jeugdwet en Participatiewet worden niet apart gepresenteerd. Deze zijn 
echter wel beschikbaar bij S-G, maar niet in één overzichtelijke notitie.  
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De adviescommissie wil zich vooral bezighouden met de basisvoorzieningen en 
kijken welke mogelijkheid er zouden zijn om die te versterken. 
- Notitie Stand van Zaken Personen met verward gedrag. Wachten op update.  
 
c. Communicatieplan Wmo-raad Sittard-Geleen 
- Flyer (opzet/inhoud) 
Er moet een aantal aanpassingen plaats gaan vinden voordat de Flyer zijn 
definitieve vorm krijgt.   
 
d. Terugkoppeling Jaarvergadering 
- Jaarverslag wordt gelezen. 
- Er zijn 4 leden van het bestuur herbenoemd (termijnen waren verlopen) 
- Prettige sfeer bij de vergadering en goede vragen. 
- Contact opnemen met leden die al meer dan één jaar niet zijn verschenen. 
- Kunnen we nagaan of iedereen nog leeft?  
- Bij de volgende Wmo-raadsvergadering vragen hoe we deze mensen kunnen 
benaderen.  
f. Hei-dag:  
Planning/thema’s 
- Organiseren verwendag met alle leden van Wmo-raad, na het zomerreces, los 
van de Wmo-raadsvergadering  
Datum voorstel: Planning dinsdag 05 november 2019 
Waar: Onder 2 Torens in Sittard 
Aantal: 35/40 mensen uitnodigen  
- Datumprikker (leden zonder mail, telefonisch benaderen) 
- Ambtenaren uitnodigen  
 
e. Terugkoppeling ASG WM-presentatie over seniorvriendelijke gemeente.  
Het 2de assessment met betrekking tot seniorvriendelijke gemeente Sittard- 
Geleen zal dit jaar gepresenteerd worden.  
Navragen of de presentatie openbaar is en op de website van de Wmo-raad 
gepubliceerd mag worden.  
 
4.    Ambtelijk Overleg 13 maart 2019 
    Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
 -  Personen met verward gedrag:Bespreken van de notitie “Stand van Zaken”  
 -  Mental Health First Aid (MHFA) in de gemeente Sittard-Geleen  
 -  4e kwartaalrapportage Sociaal Domein Sittard-Geleen 2018 
 
-  Kadernota gemeente Sittard-Geleen. Toelichting door Linda  
-  Wet verplichte GGZ 
 
5.    WVTTK & Rondvraag 
-Een attentie naar bestuurslid dhr. H.K. sturen  
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6.    Sluiting 
 
7.    Volgende activiteit Bestuur 
-  Ambtelijk Overleg d.d.  24-04-2019:  SHS 006 
-  Bestuursvergadering d.d. 21-05-2019: SHG Kamer C219 
-  Wmo-raadsvergadering d.d. 04-06-2019: Raadszaal C234 
 
Secretaris 
Maral Manukjan. 
 
 


