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Vergadering:      18 december 2018 
Locatie:                Gemeentehuis Geleen 
Tijd:       09:30 – 11:30 uur 
 
Aanwezig 8 leden van het bestuur; 16 leden van de raad alsmede onze 
contactpersoon met de gemeente. 
Afwezig m.k. 5 leden van de raad. 
 
1.  Welkom en opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
Er worden twee nieuwe leden geïntroduceerd; een afgevaardigde van de Engelen 
van Sittard en de voorzitter van de cliëntenraad MOVEOO. 
 
2.  Vaststellen van de agenda/ Inbreng Wmo-raadsleden 
-  De agenda wordt vastgesteld:  
Discussiepunten dienen bij de rondvraag gesteld te worden. 
- Wmo-raadslid dhr. N.S.  heeft aangegeven geen deel meer uit te maken van de 
Wmo-raad namens de organisatie de Brug. Vanuit de Brug wordt geen vervanger 
afgevaardigd. Dhr. N.S. heeft aangegeven wel verder deel uit te maken van de 
adviescommissie.  
 
3.  Mededelingen 
- Begroting 2019 
De penningmeester en de voorzitter geven een toelichting op de begroting 2019. 
De penningmeester geeft aan dat de financiële verantwoording over de afgelopen 
jaren inmiddels is afgelegd. 
Deze begroting sluit met een totaal kostenbedrag van € 26.620. Het 
subsidiebedrag van de Gemeente is inmiddels vastgesteld op € 21.000. Het 
begrote tekort zal worden gedekt uit de in het verleden opgebouwde Algemene 
Reserve.  
Naast de hoofdthema’s zal in het komende jaar tevens aandacht besteed worden 
aan de volgende aspecten in relatie tot de Wmo: Het sociale domein (Wmo, 
Participatiewet en Jeugdwet). Omdat de advisering van deze beide wetten 
plaatsvindt binnen andere organen dan de Wmo-raad, zal het bestuur aandacht 
besteden aan de afstemming tussen deze wetten. Overleg met de andere 
adviesraden is hierbij van belang. Daarnaast heeft  het  bestuur van de Wmo-
raad samen met CG-beleid een werkgroep Sittard-Geleen Inclusief ingesteld. De 
werkgroep heeft een budget ter beschikking. Hiervoor is een bedrag in de 
begroting opgenomen.  
 
De begroting wordt vastgesteld.  
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- Hoe wij de raad kunnen versterken  
Suggesties 
- Meer toenadering zoeken bij de KBO, Seniorenvereniging en vereniging 
Gehandicaptenzorg. 
Dhr. C.G. wordt gevraagd om zitting te nemen in de cie Sittard-Geleen Inclusief. 
- Mensen zoeken die de Wmo-raad kunnen versterken/van een kritische toon 
kunnen voorzien  
- Blijven proberen de totale aanpak/integraliteit voor elkaar te krijgen.  
 
Verder wordt een verwijzing gemaakt naar het artikel in de Stadskrant m.b.t. 
huishoudelijke ondersteuning in de gemeente S-G. Het betreft hier met name het 
bijna identieke bedrag dat de gemeente heeft begroot voor zowel 2018 als 2019 
voor de Wmo en overige zorg. Ondanks het feit dat de gemeente onder  toezicht 
van de Provincie staat, heeft zij geen korting toegepast inzake het Sociale 
Domein.  
 
4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 18 december 2018  
Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
5.  Presentatie m.b.t. het Knooppunt Informele Zorg (KIZ) 
Toelichting van mevr. M. van de Ven en dhr. J. Haster  van het Knooppunt 
Informele Zorg ten aanzien van ontwikkelingen binnen het Knooppunt. 
 
Het accent in de presentatie ligt op het thema “SAMEN WERKEN AAN 
SAMENWERKING” zoals: krachten bundelen, verbinden,	innoveren, informeren, 
versterken, doorverwijzen, aanjagen, faciliteren en adviseren. 
 
-  Het Knooppunt Informele Zorg richt zich op drie informele zorgpijlers: 
mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie.  
- Het ondersteunt organisaties die zich bezig houden met informele zorg en 
bundelt krachten van netwerkpartners 
-  Brengt aanbod informele zorg in kaart 
-  Netwerkfunctie: regelt informele zorg onderling in samenspel met formele zorg  
-  Belangrijk aandachtspunt: Actuele thema’s en inclusieve samenleving vragen 
om integrale & organisatie overstijgende aanpak 
-  Elkaar echt leren kennen 
-  Kennis benutten 
 
Vooruitblik 2019 van Het Knooppunt Informele Zorg:  
Toegevoegde waarde preventieve werking informele zorg optimaal benutten  
- Adviseren, informeren en doorverwijzen  
- Signaleren behoeften  
- Plannen activiteiten in het nieuwe jaar 
Toegezegd is de presentatie van het Knooppunt Informele Zorg aan de secretaris 
toe te zenden. 
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6.  Presentatie m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning 
 
- Gezien de tijd dient de Presentatie m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning op de 
agenda van de eerstkomende vergadering komen te staan.  
 
 
7.  Terugkoppeling uit de Adviescommissies 
 
a.   Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
      Stand van zaken en Thema’s 
 
- Naar aanleiding van het rapport “Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente 
Sittard-Geleen 2017” heeft de Adviescommissie  een aantal vragen ter 
verduidelijking van dit rapport opgesteld. 
In het advies van de Adviescommissie zijn deze vragen opgenomen, met het 
advies in overweging te nemen en deze vragen voor te leggen aan de gemeente 
Sittard-Geleen. De resultaten hiervan op onze website te vinden is.  
 
- De adviescommissie heeft een Communicatieplan opgesteld voor de Wmo-raad. 
Het plan dient nog uitgewerkt te worden. 
 
Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de volgende punten/thema’s: 
-  Onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek; Er komt een werkgroep die zal 
nadenken over vormen van ondersteuning. 
-  Gebiedsgericht werken.  
-  Het functioneren van (sociale) wijkteams; toegang tot de kwaliteit van de 
zorg.  
-  Personen met verward gedrag: borging in gemeentelijk beleid en 
beleidsregels, ervaringen met betrekking tot de uitvoering o.a. door 
deskundigen. 
Verder wordt een verwijzing gemaakt naar de Begroting 2019, waarin de 
activiteiten van de commissie voor de komende periode beschreven staan. 
 
b. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
- Het gesprek met de wethouder werd geëvalueerd (de punten vanuit de 
commissie zijn onder de aandacht van de formateur gebracht). 
- Er zijn contacten gelegd met de voorzitter en de ondersteuner van de 
Jeugdraad S-G. 
- Eveneens met de beleidsmedewerker gemeente  S-G en tevens met de 
gemeente Beek, waar het uitwisseling van ideeën m.b.t. het uitwerken van VN-
Verdrag betreft 
- Vanuit de commissie zal aandacht gevraagd worden voor samenwerking van S-
G met de gemeentes Beek en Stein.  
- Leden van de commissie nemen deel aan overleg met KIZ om te komen tot 
samenwerking van de verschillende groepen op het punt van inclusie. 
- Actief deelnemen aan bijeenkomsten die de gemeente organiseert met 
stakeholders.  
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Verder zal de commissie VN-verdrag (Sittard-Geleen Inclusief) aandacht 
besteden aan het tot stand komen van een inclusieve gemeente. In het bijzonder 
gaat het om de implementatie zoals opgenomen in het coalitieakkoord. 
 
 
8. Rondvraag 
- Mw. K. maakt zich zorgen over aanbod en diversiteit van verschillende 
zorginstellingen: dat zij door de bomen het bos niet meer ziet.  
- Mw. D. vraagt: wie mag deelnemen aan de Wmo-raad?  
Iedereen die iets waardevols kan toevoegen aan de raad mag zich aanmelden.  
- dhr. D. zou graag een totaal-overzicht van de vergaderdata hebben.  
Overzicht staat op de website en zal ook opgenomen worden in de notulen.  
-Mededeling dhr. L.: 29 januari a.s. is er een bijeenkomst van KBO over 
dementie. Aanmelden graag bij dhr. L.  
- Dhr. R. attendeert de leden om op de website van de Wmo-raad de berichten 
te lezen, die interessant zijn voor de leden en hun achterban.  
- Mededeling van de penningmeester: Ter voorbereiding van de jaarvergadering 
in maart dient Kascontrolecommissie weer present te zijn 
- Mw. F. uit haar teleurstelling over het feit dat zij geen blijk van medeleven 
heeft ontvangen bij het overlijden van haar zoon.  
 
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 
 
Secretaris Wmoraad. 
 
 
 
  
 
  
 


