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Datum:  24 april 2019   
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 13 maart 2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen: 

i. Gemeente 
-  In oktober wordt De Week tegen Eenzaamheid 2019 in het kader van het 
actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” georganiseerd door het ministerie van 
VWS.  
 
- VWS is bezig met resultaatgericht indiceren;  dit n.a.v. een brief van de 
Minister van VWS Hugo de Jonge d.d. 12 april 2019 m.b.t. het ‘Resultaatgericht 
werken in de Wmo 2015’  
De belangrijkste punten uit de brief zijn: 
- Huishoudelijke hulp 
- Ondersteuningsplan opnemen in de wet 
- Normenkader Utrecht 
- Normenkader en ondersteuningsplan. 
De aanpassing van de wet zoals Hugo de Jonge die voorstelt in zijn brief maakt 
geen einde aan de discussie over resultaatgericht werken, maar voegt er juist 
meer onduidelijkheid aan toe. 
 
De betreffende  ambtenaar geeft aan dat de gemeente op woensdag, 8 mei a.s. 
een gesprek heeft met enkele vertegenwoordigers van VWS omtrent de ervaring 
van de gemeente Sittard-Geleen met enerzijds nog het resultaatgericht werken 
bij de huishoudelijke ondersteuning en anderzijds het werken volgens uren en 
minuten op basis van een vooraf vastgesteld normenkader. 
Als Wmo-raad Sittard-Geleen zijn we uitgenodigd om met 2 vertegenwoordigers 
bij dit gesprek aanwezig te zijn, dit  
vanuit het cliëntenperspectief. 
 
- Planning van nieuw halfjaarlijks  overleg uitvoering Wmo.  
 

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. 
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De gemeente S-G gebruikt deze methodiek niet, maar men vindt het wel 
interessant. Op dit moment wordt door 
contractmanagement/leveranciersmanagement meer informatie opgevraagd en 
wordt bekeken of men hier iets mee kan doen. 
 
- Op de website van de gemeente worden de drie adviesraden Sociaal Domein 
vermeld als “Cliëntenraden”. Bestuur van de Wmo-raad is van mening dat wij 
juist geen Cliëntenraad zijn, maar een Adviesraad van het College van B&W van 
de gemeente Sittard-Geleen. Als zodanig dient dit op de gemeentelijke website 
te worden genoemd. 
  
Voorstel: wachten op de definitieve versie van de flyer Wmo-raad;  
dan pas wordt contact opgenomen met de afdeling communicatie om dit 
eventueel aan te passen.  
 
3. Kwartaalrapportage Sociaal Domein Sittard-Geleen 2018 
Toelichting m.b.t. Kwartaalrapportage Sociaal Domein Sittard-Geleen 2018: 
- Wat wordt nu precies verstaan onder “Meldingen Wmo” en “Adviezen Wmo”? 
- Hoe moeten de getallen met betrekking tot “Informatie, Advies en Toegang 
Wmo” worden gelezen/geïnterpreteerd? 
- Is er een relatie te leggen tussen “Informatie, Advies en Toegang Wmo” en 
“Meldingen en Adviezen Wmo”? 
 
De uitvoering, de zorgvuldigheid d.m.v. een nadere data-analyse geverifieerd. 
- Trend; er is een toename, vooral in de begeleiding HH 
- Wmo groep groeit; hierdoor komt de uitvoering onder druk te staan 
- Toename vaak ook bij jongeren die (nog) niet voor Wajong in aanmerking 
komen. 
Verder wordt gesproken over vragen m.b.t. de betekenis van enkele aantallen. 
Het ging hierbij over ‘Meldingen’, Adviezen, en bezoekers Wmo adviescentrum en 
een eventuele relatie tussen de diverse aantallen. 
Er bestaat volgens de gemeente geen directe relatie tussen de aantallen onder 
‘Informatie, Advies en Toegang Wmo’ (Wmo adviescentrum) en de aantallen 
onder ‘Meldingen’ en ‘Adviezen’. 
 
   4.  Toelichting kadernota voor Sociaal Domein 
Een algemene toelichting m.b.t. kadernota voor Sociaal Domein Sittard- Geleen.  
Gemeente is momenteel bezig met het opstellen van een ‘kadernota’ naar 
aanleiding van de gesprekken in het veld die door het College gevoerd zijn ter 
invulling van het coalitie-akkoord. In deze kadernota komt ook een paragraaf 
over het sociaal domein.  
De kadernota  is het logische vervolg op het coalitieakkoord van de gemeente 
Sittard-Geleen. In deze kadernota wordt de richting aangegeven voor de 
komende periode.  
Preventie  en de Positieve Gezondheid zijn steeds de essentiële thema’s. 
Verordening Sociaal  Domein zal mogelijk gebaseerd worden op het principe van 
de “omgekeerde toets”; met cliënt eerst kijken naar een oplossing en dan pas 
naar de regels en de toepassing daarvan. 
De drie raden zullen hierbij betrokken worden.Er zal rond de zomerperiode ook 
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een Uitvoeringsprogramma Samen Sittard-Geleen komen. Hierin zijn de 
uitgangspunten uit de kadernota verder uitgewerkt voor wat betreft het sociale 
domein; het programma sluit aan bij de al ingezette koers/ activiteiten.  
Dit document is meer voor de Wmo-raad van belang, daar ook het voorliggend 
veld expliciet aan bod komt.  
Het is toegezegd, maar kan nog niet met de Wmo-raad teruggekoppeld worden. 
Daar het document nog niet klaar is. 
 
   5.   Stand van zaken “Personen met verward gedrag” 
Korte schets huidige situatie:  
-  Stand van zaken met betrekking de notitie “Stand van Zaken: aanpak 
personen met verward gedrag”.  
De notitie is nog niet aangepast, daar veel pilots nog lopen en de nodige 
aanpassingen derhalve nog plaats moeten vinden. 
 
  6.   Wet verplichte GGZ  
Toelichting van Wet verplichte GGZ  
De hoofdthema’s  in de presentatie waren: 
- De ontwikkeling  
- Wet is aangenomen, ingangsdatum 2020  
- Wet is alleen gericht op GGZ, Lvb in de Wet Zorg & Dwang, justitieel kader in 
Wet forensische zorg 
Uitgangspunten  
- Verplichte GGZ Zorg meer op maat – ambulantisering  
   (Geen versimpeling tot verplicht GGZ Zorg)  
- Meer inspraak voor familie en naasten 
Wegen naar verplichte GGZ zorg 
Crisis: 
- Besluit BM Bestuurlijk verantwoordelijke binnen gemeente: Burgemeester; 
  Ernstig maar geen crisis:  
- Besluit rechter voor “zorgmachtiging” (nu RM), Bestuurlijk verantwoordelijk 
binnen gemeente: College B&W (verkennend onderzoek en aanvraag 
zorgmachtiging) 
Gevolgen voor gemeenten  
- Inrichten van een meldingsfunctie voor inwoners  en onderzoeksfunctie  
- Inrichten hoorplicht van burgemeester, als onderdeel van crisismaatregel - 
Organiseren van samenhang met en tussen ‘randvoorwaarden voor deelname 
aan maatschappij’.  
 
   7.   WVTTK & Rondvraag 
   - Hei-Dag  5 november 2019 
- Uitnodigen en de agenda van 14 mei a.s. met wethouder L.G. naar   de  
contactambtenaar mailen.  
- Het volgende ambtelijk overleg is op 29 mei a.s.  
 
    8.    Afsluiting  

Maral Manukjan 
   Secretaris 
 


