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Datum:     2-07-2019 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.04 
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  
1. Verslag vergadering 21 mei 2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
 
- Vraag m.b.t. een klacht die de GGZ-hulpverleners hadden over 
de lange aanrijdtijd in S-G tot wel vijf kwartier bij ernstig verwarde personen. 
- Geactualiseerde versie van het overzicht van de Verspreiding flyers Wmo-raad 
Sittard-Geleen. 
- Presentatie van Rian van Loon en de link naar het filmpje over het 
Gemeentefonds. 
- Concept Vergaderplanning 2020. 
- Raadsplanning. 
 
3. Bestuurszaken    

 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
 
- 21 juni vond de eerste werkbijeenkomst voor de Lokale Inclusie Agenda plaats. 
Bij deze werkbijeenkomst gingen medewerkers van de gemeente samen met 
inwoners die een beperking hebben aan de slag met de Lokale Inclusie Agenda. 
De startbijeenkomst werd goed uitgevoerd. 
Tijdens de bijeenkomst waren 26 vertegenwoordigers van inwoners met 
beperkingen en 20 medewerkers van de gemeente aanwezig. Na toespraken van 
wethouder L.G. van Sittard-Geleen en mevr. M. van K. van de Alliantie VN-
verdrag ging de groep uiteen in drie werkgroepen. De thema’s van de drie 
werkgroepen waren: Bereikbaarheid, Bruikbaarheid en Begrijpelijkheid. 
In een informele, ontspannen sfeer  gingen inwoners met een beperking, 
ambtenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen hier een hele ochtend 
actief met inclusie aan de slag. 
Iedereen deed enthousiast mee, was gelijkwaardige gesprekspartner.  
-  In september en in november 2019 worden vervolgbijeenkomsten 
georganiseerd.  
 
- Bespreking  financiën Commissie  Sittard-Geleen inclusief,  o.a. overzicht 
uitgaven en ingediende declaraties.  
 
De voorzitter van de Commissie Sittard-Geleen Inclusief dient alle declaraties te 
ondertekenen.  
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b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
 
Gesprek met PIW omtrent activiteiten in de wijken en buurten.   
Belangrijke punten: 
-  Onderzoek  PIW naar activiteiten in de verschillende wijken/buurten en 
inventarisatie daarvan.  
Korte terugkoppeling themabijeenkomst ASD Zuid-Limburg, d.d. 14 mei 2019, 
met name de presentatie “Relatie ASD – gemeentelijke overheid”, met 
voorbeelden en aanbevelingen. 	
-  De betreffende presentatie is inmiddels doorgestuurd aan de bestuursleden 
van de raad.  
Advies: een keer in de bestuursvergadering aanbevelingen in de presentatie 
gaan doornemen. 
Ondervinden wat we eventueel wel en niet kunnen gebruiken.  
Voorstel is om dit vóór 5 november a.s. op de agenda van de 
bestuursvergadering te plaatsen en dit eventueel mee te nemen naar de Heidag.	
Tijdens de vergadering van 26 juni 2019 heeft mevr. Rian van Loon (gemeente 
Sittard-Geleen) een toelichting gegeven op de financiering van de 3 D’s binnen 
het sociaal Domein. 
Presentatie daarvan en de link naar de videopresentatie van VNG      over het 
Gemeentefonds/financiering 3 D’S, is inmiddels aan de bestuursleden 
doorgestuurd. 
 
Visie van de Adviescommissie op het toekomstige beleid in het Sociaal 
Domein  
Dit op basis van het Coalitieakkoord en de Kadernota 2019. 
 
 De Adviescommissie adviseert via het bestuur de gemeente, ten  aanzien van 
dit toekomstige beleid, bijzondere aandacht te besteden aan de volgende 
punten: 
-  Preventie, Inclusiviteit en Omgekeerde toets, zoals genoemd in de Kadernota. 
 - Het effect van het toekomstige beleid op de uitvoering van de ondersteuning 
aan de inwoners. Theorie is mooi, maar het gaat om de effecten en resultaten in 
de dagelijkse praktijk en wat de inwoner van Sittard-Geleen ervan merkt. Niet 
zelden blijkt namelijk dat Theorie en Praktijk niet volledig op elkaar aansluiten. 
- Eén praktijk-/uitvoering georiënteerde verordening, waarbij de integraliteit 
centraal dient te staan.  
 
c.  Visie m.b.t. de verspreiding van de  flyers 
 
  Dit mede a.d.h.v. het overzicht van de plaatsen waar de flyers nu al liggen. 
- De geactualiseerde versie van het overzicht van de verspreiding van onze flyers 
is besproken. Het overzicht van de kerken is inmiddels bijgevoegd, maar moet 
nog wel verder worden uitgewerkt/bijgewerkt. 
Met betrekking tot de verspreiding van de flyers, dienen de bestuursleden door 
te geven waar zij de flyers hebben achtergelaten, zodat het overzicht bijgewerkt 
kan worden. 
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Stadsdeel 1 (Born en de kleine kernen) is helemaal voorzien van flyers. 
Waar het Stadsdeel 2 & 3 betreft (Geleen & Munstergeleen): mevr. C.S. en dhr. 
L. L. nemen dit geheel voor hun rekening. 
Stadsdeel 5 (Oostelijk Sittard & Lahrhof/Haagsittardpark) is ook zo goed als 
geheel voorzien van flyers. 
Stadsdeel 4 (Westelijk Sittard) blijft achter wat betreft de verspreiding van de 
flyers, met name Sittard-Centrum en Sanderbout. 
 
4.    Ambtelijk Overleg 10 juli 2019  
      
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
-  Klacht m.b.t. de lange aanrijdtijd in gemeente S-G bij ernstig verwarde 
personen, vooraf naar betreffende ambtenaar mailen 
-  Raadsplanning college van B&W 
-  Kadernota gemeente Sittard-Geleen 
-  Nieuwe/oude Wmo-beleidsplan  
  
 5.    WVTTK & Rondvraag 
 
 - Toelichting m.b.t. vrijwilligersvergoeding, o.a. overschrijden van de 
budgettering, gebruik maken van vergoedingen, verantwoording van de 
financiering  
 Beleid Sociaal Domein 2020 
-  Basis is het coalitieakkoord op hoofdlijnen. 
-  In de kadernota wordt WMO nagenoeg niet genoemd. Wèl de inclusieve 
samenleving. De theorie wordt vermeld, met minimale aandacht  voor de 
uitvoering. 
- Het begrip Preventie in het Sociaal Domein 
- Toelichting begrip “Omgekeerde Toets” 
- Raadsplanning ontvangen, waarin exact staat wat aan de orde komt als het aan 
B&W ligt (hun voorstel).  
- Bezwaarschriften: er worden er meer ingediend dan afgehandeld. Wordt  
nagevraagd bij het AO.  
 
6.    Sluiting 
 
7.    Volgende activiteit Bestuur 

-  Ambtelijk Overleg d.d.  10-07-2019:  SHS 006 
-  Bestuursvergadering d.d. 10-09-2019: SHG Kamer C219 

 
 


