
	

1	
	

 
Vergadering:        26 maart 2019 
Locatie:            Gemeentehuis Geleen 
Tijd:            09:30 – 11:30 uur 
 
Aanwezig: 7 leden van het bestuur en 12 leden van de raad.  
Afwezig: 8 leden m.k. 
 
1.  Welkom en opening door de voorzitter 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte  welkom.  
 
2.  Vaststellen van de agenda/ Inbreng Wmo-raadsleden 
De agenda wordt vastgesteld:  
 
- Mededeling  i.v.m. regiotaxi die per 1 april a.s. wordt stopgezet. NB: personen 
die hiervan gebruik willen maken, kunnen alsnog een aanvraag doen. 
- Wmo-raadslid dhr. J.S. heeft aangegeven geen deel meer uit te maken van de 
Wmo-raad. Dhr. J.S. blijft wel lid van de adviescommissie.  
- Mededeling m.b.t. meer aandacht voor de PGB bij de Wmo-raad, voorbereiding 
nieuwe regeling 2.0 en over de lopende  pilot 2.0. 
Wmo-raad wacht  de ontwikkelingen/bevindingen af van deze pilot en van de 
opdrachten van de gemeente.  
Voorgesteld wordt de  knelpunten van de pilot per mail aan bestuur kenbaar te 
maken.  
- Een (persoonlijke) klacht over een invalidenparkeerplaats. Werd toegezegd dat  
bestuur dit zou oppakken. De werkgroep integrale toegankelijkheid zal dit verder 
afhandelen.  
 
3.  Mededelingen 
 
Jaarverslag 
 - Complimenten voor het jaarverslag. Het werd goed gelezen. 
   Financiën  
 - Het Financieel overzicht is terug te vinden in het Jaarverslag  
 - Vacatievergoeding is verhoogd van €15 naar €20 
 - Nieuwe leden van de kascommissie zijn benoemd.  
 
4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 18 december 2018  
 
Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
5.  Presentatie m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning 
 
Toelichting van Beleidsregels Wmo 2019 
Onderdeel Huishoudelijke Ondersteuning	Beleidsregels Wmo 2019 
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De hoofdthema’s  in de presentatie waren: 
- Voorwaarden beleid HO 
- Diverse mogelijkheden  
- Landelijk normenkader 
- Totstandkoming en toepassing normenkader HO 
- Categorieën HO 
- Normtijden 
- Wat is er concreet gewijzigd? 
- Categorie 1: Licht en Zwaar Huishoudelijk werk Specificatie activiteiten 
- Categorie 1: Licht en Zwaar Huishoudelijk werk Activiteiten & frequentie 
woonkamer 
- Categorie 1: Licht en Zwaar Huishoudelijk werk – voorbeeld beschikking 
- Kwaliteitsborging / toetsen in de praktijk 
- Implementatie 
- Wijziging PGB tarief 
 
Toegezegd is de presentatie aan de secretaris toe te zenden. 
 
6.  Terugkoppeling uit de Adviescommissies 
 
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 vastgesteld.  Daarmee kan de inventarisatie van start. 
  
b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie 

  
Kernthema’s 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.  
-  Stand van zaken met betrekking tot de notitie “Stand van Zaken: aanpak 
personen met verward gedrag”.  
De notitie is nog niet helemaal vastgesteld, daar veel pilots nog lopen en de 
nodige aanpassingen derhalve nog plaats moeten vinden. Wachten op update.  
Verder is de Adviescommissie  bezig met het plannen van het gesprek met 
betreffende ambtenaren. Zij wenst toelichting te krijgen op thema “Sociaal 
Domein” o.a. over hoe men de diverse onderwerpen van thema  Sociaal Domein 
van de Programma-begroting 2019 dient te lezen. 
Verder gaat de PIW een initiatief nemen door 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. 
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7.   Herbenoeming bestuursleden 
 
- Er zijn 4 leden van het bestuur herbenoemd (termijnen waren verlopen) 
- Contact opnemen met leden die al meer dan één jaar niet zijn verschenen. 
 
8.   Rondvraag 
 
- Mw. K.: dankwoord voor toesturen documenten  
- Mw. D.: vraagt m.b.t. bezuinigingen evt. bezwaarprocedure  
- dhr. G. : tarieven maatwerkvoorziening  
- Mededeling dhr. L.: cursus  van Huis v/d Wijk en van KBO over levenseinde.  
Aanmelden graag bij dhr. L.  
- Mededeling van de penningmeester: De adviescommissie heeft een 
Communicatieplan opgesteld voor de Wmo-raad. Het Communicatieplan is 
goedgekeurd. 
- Voorstel om een flyer te laten ontwikkelen  
Er moet een aantal aanpassingen(opzet/inhoud) plaats gaan vinden voordat de 
Flyer zijn definitieve vorm krijgt.   
- Vooraankondiging: Themabijeenkomst ASD Zuid Limburg, d.d. 14 mei 
2019. Deze doelgroep is beperkt tot de: 
a. Adviesraden Sociaal Domein In Zuid Limburg 
b. Wethouders & ambtenaren Sociaal Domein van gemeenten in Zuid   Limburg 
- Na het zomerreces, los van de Wmo-raadsvergadering, zal er een hei-dag 
worden georganiseerd, waarbij alle leden van Wmo-raad van harte welkom zijn. 
 
9.     Sluiting  
 
De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens 
de vergadering.  
 
10.    Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen  
 
Dinsdag, 04-06-2019/ Stadhuis Geleen, Raadszaal C234 
Dinsdag, 01-10-2019/ Stadhuis Geleen, Raadszaal C234 
Dinsdag, 17-12-2019/ Stadhuis Geleen ,Raadszaal C234 
 
M. Manukjan-Arakelian  
(secretaris) 
 
 
 
  
 
 


