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Datum:  10 juli 2019   
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 29 mei  2019  
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen 
 
-  Klacht m.b.t. de lange aanrijdtijd in gemeente S-G bij ernstig verwarde 
personen. NB: Vanwege onduidelijkheid in de casus is het moeilijk een 
eenduidig antwoord te geven. 
Het is moeilijk om een eenduidig antwoord hierop te geven. De crisisdienst 
beoordeelt dat en dan kan het soms even duren voordat er iemand aanwezig 
is. De vraag dient bij de manager van de crisisdienst neergelegd te worden.  
 
- Planning van nieuw halfjaarlijks  bestuurlijk overleg  Wmo-raad met Wethouder 
dhr.  L.G. vóór 5 november a.s. 
 
- Teleurstelling van de voorzitter van de Commissie Sittard-Geleen Inclusief, 
omdat er nog steeds geen afspraak is gemaakt  met de gemeenteambtenaar  
dhr. C.S.  
 
- Vraag of er wezenlijke veranderingen zijn in het aanbestedingsbeleid  in het 
programma van Eisen. Er is een aanbesteding gedaan m.b.t. woonvoorzieningen.  
Bij de volgende bijeenkomst wordt dit nader toegelicht.  
 
 - Gemeenteambtenaar dhr. W.R. wordt gevraagd om zich aan te sluiten bij de  
bestuursvergadering  van de Wmo-raad d.d. 10 september a.s. m.b.t. Wmo-
standpunt. Dit  in het kader van de evaluatie  startbijeenkomst “Snelle Start”, 
die de gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met de Commissie Sittard-
Geleen Inclusief op 21 juni j.l. heeft  georganiseerd.  
 
  
3. Nieuw/oud Wmo beleidsplan sociaal domein  

De bestuurders hebben ingestemd met het voorstel om geen geheel nieuw 
beleidsplan te maken, wel om het huidige beleid te actualiseren op basis van de 
uitgangspunten van de Kadernota 2019.  
Formeel moeten de beleidsplannen de inspraak in. Indien het advies van de 
Wmo-raad daarover wordt gevraagd, zal dit na het zomerreces plaats gaan 
vinden.    
De volgende punten zijn voor Wmo-raad essentieel in het nieuwe/oude Wmo 
beleidsplan: 
- Wat zijn de gewijzigde situaties en hoe zit het met de financiële paragraaf? 
 
Basis is het coalitieakkoord op hoofdlijnen. 
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Bepaalde onderwerpen uit de Kadernota 2019, zoals Preventie, Inclusiviteit en 
Omgekeerde toets, zullen in het toekomstig beleid echter duidelijk meer plek 
gaan krijgen. 
Wezenlijke  wijzigingen zullen ook plaats gaan vinden in de HH, bij Beschermd 
wonen en Maatschappelijke opvang.   
Positieve gezondheid is een belangrijke punt.  
Bij het realiseren van de hoofddoelen, die in het beleidsplan beschreven staan, 
acht men een aantal uitgangspunten van belang. Deze uitgangspunten dienen te 
fungeren als leidende principes en dienen zichtbaar te worden in het beleid en de 
uitvoering.  
De nadruk moet echter niet bij het beleid liggen; dit dient kaderstellend te zijn. 
Het dient zich op de uitvoering van dit beleid te richten en op hetgeen de 
zorgvrager ervan gaat merken.  
 
4.   Kadernota gemeente Sittard-Geleen 

Toelichting m.b.t. Kadernota 2019 gemeente Sittard-Geleen en beantwoording 
van de vragen/opmerkingen ter verduidelijking ervan. 
Het betreft de volgende punten: 
- Financieel perspectief en organisatieontwikkeling (Verlaging 
voorzieningenniveau Sociaal Domein) 
In deze kadernota geeft de gemeente voornamelijk de richtinggevende financiële 
ruimte aan. De focus ligt eerst op de kortetermijndoelstelling en daarna op de 
toekomstige richting. Er is een aantal belangrijke stappen gezet om de zaken 
financieel op orde te brengen; scherpe, eenduidige begrotingskaders werden 
vastgesteld. Dit alles biedt een stevig fundament om de financiële basis in het 
algemeen en de algemene reserve in het bijzonder op orde te brengen en op 
orde te houden.  
Daarnaast  heeft  de gemeente S–G de aanbesteding op een bepaalde manier 
vormgegeven; strikt in de toegang.   
Een van de bouwstenen om de financiële basis verder op orde te brengen, is de 
actualisatie van het financieel perspectief.  
- Inclusiviteit (bijdragen aan een sociaal evenwicht door een open samenleving 
te stimuleren) 
- Positieve gezondheid (Men kiest hier voor een andere manier van werken en 
stelt positieve gezondheid centraal).  
Investeren in goede individuele ondersteuning, hulp/zorg en investeren in 
positieve en preventieve interventies zijn hoofddoelen van de gemeente.   
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5. Raadsplanning college van B&W 

- De laatste versie van de raadsplanning is inmiddels toegezonden. 
 

 
6. WVTTK & Rondvraag 
 
- Opmerking m.b.t. Fokus-ontwikkelingen; wordt eerst in de bestuursvergadering 
besproken 
- Bespreking opties voor vergaderlocaties  van de Commissie Sittard-Geleen 
Inclusief. 
 
7. Afsluiting  
 
       Maral Manukjan 
       Secretaris 
 
 


