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Datum:     21-05-2019 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.19 Mauritszaal 
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  
 
1. Verslag vergadering 9 april 2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- uitnodiging bijeenkomst in Roermond over de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg. R. gaat hier naartoe. 
- Uitnodiging kennissessies KIZ en Zuyd Hogeschool. A. Geeft aan 25-6 en 19-
11 te gaan. C. 25-6 en 24-10. 
- H.v G. heeft een mail ontvangen dat het geplande overleg van de voorzitters 
van de drie raden in het sociaal domein en de wethouders 28-5 niet kan 
doorgaan. Door de raden wordt aangedrongen op een nieuwe afspraak. 
 
3. Bestuurszaken 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
 
- er wordt vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de Lokale Inclusie 
Agenda. De gemeente Sittard-Geleen heeft ondertekening van het Manifest 
Iedereen doet mee! aangevraagd. Inmiddels is dit goed gekeurd.  
- Beek en Stein hebben ook een aanvraag gedaan en die is inmiddels ook 
goedgekeurd.  
- De commissie S-G inclusief heeft voorgesteld dit ondertekenen gezamenlijk te 
doen. Dit gaat nu gebeuren in het laatste half uur van de bijeenkomst 21-6-2019 
in Sittard-Geleen. Pers zal hiervoor worden uitgenodigd. 
- Activiteit WIT 
Ambtenaar W.R. heeft met leidinggevenden gesproken over het hervatten van de 
gesprekken met de WIT. Aangegeven is dat er geen belemmeringen meer zijn 
om de gesprekken te hervatten. De WIT gaat het initiatief nemen richting 
desbetreffende ambtenaar. 
- 21-6-2019 is de eerste bijeenkomst gepland in het kader van het project 
sterke start. Het is de bedoeling dat ambtenaren in gesprek gaan met 
belanghebbenden over de inclusie-agenda (niets over ons, zonder ons). Er zullen 
ongeveer 35 ambtenaren zijn en 35 belanghebbenden die via de commissie S-G 
inclusief en de WIT benaderd zijn.  
H. merkt verder nog op dat de geplande ondertekening niet alleen door de 
wethouder zal gebeuren maar ook door een vertegenwoordiging vanuit de 
doelgroep. Besloten is dat H. En B. dat zullen doen. 
- De leden van de WIT zijn inderdaad ook uitgenodigd voor de heidag op 5 
november. De WIT valt volgens de regels onder de Wmo. 
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Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
- Notulen staan op de website onder ‘Inlog Adviescommissie / Vergaderingen’ 
(https://www.wmoraad-sittardgeleen.nl/adviescommissie-vergaderingen/) A. 
merkt op dat bestuursleden voor het lezen van de verslagen kunnen inloggen via 
inlog bestuur en dan de link naar de adviescommissie gebruiken.  
 
- Gesprek met PiW omtrent activiteiten in de wijken en buurten is gepland op 
dinsdag 02 juli 2019. 
 
- Tijdens de vergadering van 26 juni 2019 zal mevr. Rian van Loon (gemeente 
Sittard-Geleen) een toelichting geven op de financiering van de 3 D’s binnen het 
sociaal Domein. P. Zal hiervoor worden uitgenodigd.  
H. Adviseert in dit gesprek ook de financiële situatie van de gemeente Sittard-
Geleen bij de jeugdzorg mee te nemen. P. Zal ook een vraag stellen m.b.t. tot de 
aandacht die er is voor BTW.  
 
c. Communicatieplan Wmo-raad Sittard-Geleen 
 
- Flyer. Is in de afrondende fase. Vraag is of we kiezen voor het lettertypen 
Verdana of voor Gothem. De keuze komt uiteindelijk toch uit op Verdana. Vooral 
bij het vergroten heeft dit de voorkeur.  
C. Zal de bevindingen van enkele “meelezers” op een rijtje zetten en aan Piet 
toesturen.  
 
d. Terugkoppeling gesprek gemeente met VWS, d.d. 08 mei 2019 
 
- De minister van VWS (Hugo de Jonge) heeft in zijn kamerbrief 
“Resultaatgericht werken in de WMO 2015” van 12 april 2019 zijn voorgenomen 
aanpassingen van de Wmo 2015 uiteengezet. Hierin geeft hij duidelijk aan 
voorstander te zijn van het kunnen handhaven van het “Resultaatgericht werken 
in de Wmo” zoals dit door meerdere gemeenten wordt toegepast en waar door 
de CRvB diverse uitspraken zijn gedaan.  
- Het gesprek had betrekking op deze plannen van VWS, in het bijzonder omdat 
door de gemeente Sittard-Geleen zowel resultaatgericht werken als het 
normenkader wordt toegepast.  
Bij de plannen ligt de nadruk vooral op: 
     * de rechtszekerheid van de cliënten 
     * de toepassing van een objectief en lokaal gedragen    
        normenkader 
     * de doorontwikkeling van vernieuwing 
Dit moet uiteindelijk leiden tot een aanpassing van de WMO 2015 per 01 
januari 2020 (dit is tenminste het streven) 
- Naast de gemeenten Sittard-Geleen en Weert, VWS en wij, waren er ook 
vertegenwoordigers van zorgaanbieders aanwezig. 
  
- VWS heeft een toelichting gegeven op de plannen waarbij de nadruk ligt op de 
koppeling van het ‘ondersteuningsplan’ aan de beschikking die door de 
gemeenten wordt afgegeven. De gemeente zag dit op praktische gronden (de 
benodigde tijd) niet zo zitten en vanuit de zorgaanbieders was hier bezwaar 
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tegen omdat ondersteuningsplannen een zekere mate van flexibiliteit moesten 
hebben, zeker bij begeleiding en ondersteuning. Door VWS werd wel gesteld dat 
een aanpassing van het ondersteuningsplan wel de mogelijkheid moest bieden 
om bezwaar en evt. beroep tegen aan te tekenen, dus uiteindelijk de status van 
‘beschikking’ diende te hebben. 
Door de vertegenwoordiger van de gemeente Weert werd aangegeven dat 
recent een rechter een beschikking, voorzien van een ondersteuningsplan, 
van de gemeente had afgewezen. 
 
- De algemene mening was wel dat bij resultaatgericht werken periodiek de 
tevredenheid van de cliënten over de werkzaamheden van de zorgaanbieder 
moet worden gemeten. Ook zou het maximaal resultaat van 
begeleiding/ondersteuning bij een cliënt in beschouwing moeten worden 
genomen.  
Het jaarlijks verplichte ‘cliëntervaringsonderzoek’ kan hier niet voor worden 
gebruikt, daar dit een onderzoek is naar de tevredenheid van de cliënt over de 
gemeente en niet over de zorgaanbieder(s). 
 
- Naast de opties van ‘resultaatgericht werken’ en ‘werken op basis van een 
objectief normenkader’ werd ook de combinatie van deze beide opties geopperd. 
Bijvoorbeeld: bij huishoudelijke ondersteuning het werken op basis van resultaat 
met een maximaal aantal toegekende uren, waarbij de cliënt in samenspraak 
met de zorgaanbieder prioriteiten in de uitvoering kan afspreken.  
 
- Met betrekking tot de rechtszekerheid voor de cliënt bij huishoudelijke 
ondersteuning is er in zekere mate sprake van schijnrechtszekerheid. Het 
uiteindelijke resultaat moet een ‘schoon en leefbaar huis’ zijn, wat een 
subjectieve norm is die niet nader is gedetermineerd en daarmee ook niet echt 
meetbaar is. De uitvoering wordt vastgesteld op basis van objectieve normen 
zoals uren, handelingen en frequenties. Uiteindelijk heeft de cliënt nog steeds 
niet de zekerheid dat hij/zij een schoon en leefbaar huis heeft. Deze 
schijnzekerheid werd door VWS onderkend, maar men wist ook niet hoe dit goed 
op te lossen. 
 
- VWS heeft toegezegd de gemeente geïnformeerd te houden over de 
ontwikkelingen en uiteindelijk het voorstel voor de wetswijziging. 
 
e. Hei-dag:  
 
- De heidag is definitief gepland op dinsdag 5 november. Dit zal tijdens de 
plenaire vergadering op 4 juni aan de leden medegedeeld worden. Men kan zich 
dan later via een datumprikker definitief aanmelden. Dit is handig i.v.m. de 
planning en catering. 
- P. zal contact opnemen met Onder de Torens en de ruimte bespreken en de 
lunches. 
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- tijdplanning:   9.30 – 10.00 ontvangst 
                      10.00 – 12.00 vergaderen 
                      12.00 – 13.00 lunch 
                      13.00 – 15.00 vergaderen en afronden 
- thema’s:  
   * contact met achterban/ werven nieuwe leden 
   * financiële context van de gemeente in 2020 (jeugdzorg) 
   * commissie S-G inclusief > de betekenis van het Manifest  
      Iedereen doet mee!  en de stand van de Lokale Inclusie Agenda. 
   * thema van de WIT  
 
f. Wmo-raadsvergadering d.d. 04 juni 2019 
- toelichting ontwikkelingen op gebied van Sittard-Geleen Inclusief 
  * toelichting noodzaak toegankelijkheid door taalambassadeur 
  * voorbeeld van aangepast lezen door H. 
  * toelichting project sterke start. 
- Heidag 
 
        g. Terugkoppeling 14 mei 2019 bijeenkomst ASD ZL 
De waardering voor de diverse sprekers was verschillend.  
Over het geheel genomen een zinvolle bijeenkomst.  
Men was tevreden over de locatie. Corinna stuurt de presentatie door aan de 
bestuursleden.  
 
4.    Ambtelijk Overleg 13 maart 2019 
     Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
   - nieuw beleidsplan sociaal domein 2020 en volgende jaren 
              * Hoe en vanaf welk moment vindt de gemeente dat de  
                 Wmo-raad Sittard-Geleen moet worden betrokken bij het  
                 opstellen van dit beleidsplan en de daaraan gerelateerde  
                 verordening? 
 
     - Preventie in het Sociaal Domein 
              * Dit is een belangrijk punt in de komende kadernota en ook  
                door wethouder Leon Geilen tijdens de themabijeenkomst  
                van de ASDD-Z-Limburg (14 mei 2019) als zodanig  
                verwoord. 
               ** Hoe gaat de gemeente Sittard-Geleen invulling geven aan  
                 de realisatie van ‘Preventie in het sociaal Domein’? 
               *** Op welke wijze heeft het nieuwe ‘Gezondheidsplan  
                  Z-Limburg’ invloed hierop? 
 
      - Jaarplanning College van B&W 2019 
         * Inzage in deze jaarplanning m.b.t. plannen voor het Sociaal Domein  
            (in het verleden hebben we deze planning als eens van L  ontvangen). 
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- 1ste kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein 
  * Bespreking / toelichting. Wordt op 28 mei in de ‘Ronde’ besproken. 
 
- Heidag 
 
- Plenaire vergadering 4 juni 2019. 
 
5.    WVTTK & Rondvraag 
         - A. Stuurt een artikel rond over effecten abonnementstarief 
         - A. Locatie / ruimte van de vergaderingen wijzigt na het zomerreces >   
           A. stuurt aangepaste planning met juiste locaties / ruimtes 
 
6.    Sluiting 
 
7.    Volgende activiteit Bestuur 
        -  Ambtelijk Overleg d.d.  29-05-2019:  SHS 006 
        -  Bestuursvergadering d.d. 02-07-2019: SHG Kamer C219 
        -  Wmo-raadsvergadering d.d. 04-06-2019: Raadszaal C234 
 
Notulist 
Corinna Sipkema. 
 
 


