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Vergadering:        4 juni 2019 
Locatie:            Gemeentehuis Geleen 
Tijd:            09:30 – 11:30 uur 
 
Aanwezig: 10 leden van de raad, vertegenwoordiger van de Gemeente en 7 
bestuursleden. 
 
Afwezig: 9 leden van de raad en 1 bestuurslid. 
 
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:  
- De 1ste kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019 staat als Nieuwsbericht op 
onze website. 
- Mededeling m.b.t. bezoek Wmo-raadslid aan wijksteunpunten.   
- Mededeling: PIW is bezig met ontwikkelen van de folder OCO  
- Een (persoonlijke) mededeling betreft 65-jarige huwelijksviering van dhr. J. K. 
 
3.  Mededelingen  
     Presentatie en uitreiking Flyer 
     - Complimenten voor de Flyer.  
Heidag 
Vooraankondiging: 
De leden van de Wmo-raad zijn uitgenodigd voor de heidag op 5 november 
2019. De officiële uitnodiging en de agenda volgen nog.  
Locatie:   Onger de 2 Tores. 
Tijdsplanning:   9.30 – 10.00 ontvangst 
                      10.00 – 12.00 vergaderen 
                      12.00 – 13.00 lunch 
                      13.00 – 15.00 vergaderen en afronden 
 
4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 18 december 2018  
     Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
5.  Toelichting noodzaak toegankelijkheid door taalambassadeur  
 
- voorbeeld van aangepast lezen 
- toelichting project sterke start 
 
ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In 
verschillende provincies zijn al afdelingen van ABC, maar men streeft naar een 
landelijke dekking. De stichting is opgericht door laaggeletterden zelf. 
ABC heeft 3 doelen: belangen behartigen, stimuleren en ontmoeten. 
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Belangen behartigen: 
 
- opkomen voor de belangen van de groep laaggeletterden in Nederland 
- laaggeletterdheid op de agenda van de gemeente, de provincie en landelijke 
overheid houden 
- laaggeletterdheid op de agenda van grote organisaties zoals de UWV en van 
bedrijven houden 
- pleiten voor voldoende en goede lees-, schrijf- en rekencursussen 
 
Stimuleren en voorlichten: 
 
- laaggeletterdheid in de opleiding van de PABO’s brengen 
- scholingsaanbod en opleiding van docenten op de ROC’s stimuleren 
- scholingsbeleid van bedrijven voor laaggeletterden beïnvloeden 
- wetenschappelijk onderzoek stimuleren 
 
Ontmoetingen organiseren: 
 
- landelijk en provinciaal uitwisselen van ervaringen en ideeën met 
ambassadeurs - organiseren van ambassadeursdagen, deelnemersdagen, 
ontmoetingen met docenten en het versterken van internationale contacten 
  
Actie:  ABC Limburg benaderen, dat met KUBIS samenwerkt . Terugkoppelen 
naar de andere Sociale Domeinen van de gemeente S-G en op de agenda 
plaatsen. 
 
6.  Terugkoppeling uit de Adviescommissies 
 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 

 
- Er wordt vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de Lokale Inclusie Agenda 
(LIA). De gemeente Sittard-Geleen heeft ondertekening van het Manifest 
“Iedereen doet mee!” aangevraagd. Inmiddels is dit goedgekeurd. 
- Beek en Stein hebben eveneens een aanvraag ingediend, die inmiddels ook is 
goedgekeurd.  
- De commissie S-G inclusief heeft voorgesteld dit ondertekenen gezamenlijk te 
doen.  
- Binnenkort, op 21 juni a.s., is er een bijeenkomst gepland in het kader van het 
project “Sterke start” door de gemeente Sittard-Geleen, in samenwerking met de 
Commissie Sittard-Geleen Inclusief. Dit doet de gemeente ook in samenwerking 
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ieder(In). 
Het is de bedoeling dat ambtenaren in gesprek gaan met belanghebbenden over 
de inclusie-agenda (niets over ons, zonder ons).  
Tijdens deze bijeenkomst zal een groot aantal ambtenaren van de gemeente 
Sittard-Geleen aanwezig zijn, alsmede wethouder  dhr. L.G. Daarnaast zullen ook  
mensen vanuit de “doelgroep” die het VN- verdrag betreft, welkom zijn. 
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b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
 
Kernthema’s adviescommissie 
 
De Programmabegroting van Thema 6 Sociaal Domein 
- Programmabegroting: bestemd voor de Raad, globale formuleringen, kader 
stellend en geen uitvoeringsdetails. De opzet hiervan is door het Rijk 
voorgeschreven.  
- Productbegroting: bestemd voor het College; is gedetailleerd waar het de 
financiën, de cijfers betreft. Ook deze opzet is door het Rijk voorgeschreven. 
 
Deze begrotingen betreffen het gehele Sociaal Domein. De budgetten voor WMO, 
Jeugdwet en Participatiewet worden niet apart gepresenteerd. 
  
Tijdens de volgende vergadering van de  Adviescommissie  zal mevr. R.v.L. 
(gemeente Sittard-Geleen) een toelichting geven op de financiering van de 3 D’s 
binnen het sociaal Domein.  
 
- Kadernota Sociaal Domein wordt in juli in de gemeenteraad behandeld. Deze 
nota maakt deel uit van het coalitieakkoord. Belangrijkste lijn is de financiële 
situatie van S-G; er wordt een stijging verwacht van de WMO- uitgaven vanwege 
het abonnementstarief. Er wordt gesteld dat S-G met name aandacht aan 
preventie wil geven.  
 
Verder gaat de PiW een initiatief nemen door te inventariseren welke activiteiten 
in wijken en buurten aanwezig zijn en welke activiteiten ontplooid kunnen 
worden.  
Gesprek met PiW omtrent activiteiten in de wijken en buurten is gepland op 
dinsdag 02 juli a.s. 
 
7.   Wet verplichte GGZ 
 
Toelichting van Wet verplichte GGZ 
 De hoofdthema’s in de presentatie waren:  
- De ontwikkeling 
- Wet is aangenomen, ingangsdatum 2020  
- Wet is alleen gericht op GGZ, Lvb in de Wet Zorg & Dwang, justitieel kader in 
Wet forensische zorg  
Uitgangspunten  
- Verplichte GGZ Zorg meer op maat – ambulantisering (geen versimpeling tot 
verplicht GGZ Zorg)  
- Meer inspraak voor familie en naasten  
Wegen naar verplichte GGZ zorg Crisis:  
- Besluit BM Bestuurlijk verantwoordelijke binnen gemeente: Burgemeester.  
Ernstig maar geen crisis: 
 - Besluit rechter voor “zorgmachtiging” (nu RM), Bestuurlijk verantwoordelijk 
binnen gemeente: College B&W (verkennend onderzoek en aanvraag 
zorgmachtiging) 
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 Gevolgen voor gemeenten  
- Inrichten van een meldingsfunctie voor inwoners en onderzoeksfunctie  
- Inrichten hoorplicht van burgemeester, als onderdeel van crisismaatregel  
Organiseren van samenhang met en tussen ‘randvoorwaarden voor deelname 
aan maatschappij’. 
 
Toegezegd is de presentatie aan de secretaris toe te zenden. 
 
8.   Rondvraag 
 
- Vraag m.b.t. Wmo vervoer, zones,  kilometervergoeding en opstaptarief. 
Wordt nagevraagd bij de betreffende gemeenteambtenaar. 
- Vraag i.h.k.v. de Wet Zorg en Dwang: geldt e.e.a. ook voor mensen in de 
thuissituatie? 
- Vraag m.b.t. kwartaalrapportage, toename HH en de bekostiging 
-  Er wordt aangegeven dat enkele folders m.b.t. Wmo verouderd zijn. 
Contactambtenaar van de Wmo-raad gaat navraag doen bij de afdeling 
communicatie of men met de aanpassing van de folders bezig is. Zodra bekend is 
wanneer de folders opnieuw worden uitgebracht, zal zij de raad informeren. 
- De lijst van leden die al meer dan één jaar niet zijn verschenen, op de agenda 
van de raad plaatsen.  
 
9.     Sluiting 
 
De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens 
de vergadering.  
 
10.    Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen 
 
Dinsdag, 01-10-2019/ Stadhuis Geleen, Raadszaal C234 
Dinsdag, 17-12-2019/ Stadhuis Geleen, Raadszaal C234 
 
M. Manukjan-Arakelian  
(secretaris)  
 
 
 
  
 
 
 


