
	

pag.	1	
	

Datum:  25 september 2019   
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 10 juli 2019  
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen 
-   De actuele versie van het Raadsplanning College is inmiddels ontvangen, zal 
doorgestuurd worden.  
 
- Voorbereiding en thema’s bestuurlijk overleg  Wmo-raad met Wethouder dhr.  
L.G. vóór 5 november a.s. 
o Het aflopen van WMO-indicatie  
o Communicatie met de commissie WIT 
o Vraag m.b.t. een klacht die de GGZ-hulpverleners hadden over de  lange 
aanrijdtijd in S-G bij ernstig verwarde personen 
o Concept-rapportage van het cliëntervaringsonderzoek over 2018. 
  
3. Beleidsplan Sociaal Domein 
a. Stand van zaken conceptversie 
b. Tijdsplanning voor advies 
 
De agendapunten 3. en 5. worden samengevoegd, omdat ze in samenhang zijn 
met elkaar. 

 
4. Kwartaalrapportage Sociaal Domein 
a. Vermeend stuwmeer aan niet afgehandelde bezwaarschriften vanaf 2016 
o.b.v. de kwartaalrapportages (214) 
b. Eventueel toelichting op de 2e-kwartaalrapportage 2019 
 
De kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019 en het bijbehorende totaaloverzicht 
worden heel kort besproken. De cijfers m.b.t. de bezwaarschriften uit de 
kwartaalrapportages Sociaal Domein zijn toegelicht. 
- Het voornemen is de rapportage dit jaar af te ronden. 
- De themasessie is niet doorgegaan, daar er slechts tien aanmeldingen waren, 
waarvan het merendeel al genoeg kennis bezit van betreffend gebied.  
 
5. Beleidsregel & Besluit Wmo 2019 gemeente Sittard-Geleen 
a. Toelichting op aanpassing in de versie 2019-1 en het effect voor de 
actuele Verordening 
b. Toelichting op de effecten van de wetswijziging van het 
abonnementstarief per 01 januari 2020 
 
Daarnaast wordt het agendapunt over de beleidsregels Wmo aangepast. 
Wijziging van naamgeving; wordt: Verordening Wmo 2020. 
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- Er komt geen nieuw beleidsplan 
- Het bestaande wordt wel geactualiseerd, op basis van de uitgangspunten van 
de Kadernota 2019, waarin het accent meer op de aangepaste verordening komt 
te liggen.   
- De planning verloopt volgens afspraak  
- Uitspraak na jaarwisseling  
 
De Wmo-raad is meer geïnteresseerd  in de uitvoering van dit beleidsplan en 
denkt dat de nadruk vooral op de preventie moet liggen.  
 
Hierna volgt een uitgebreide toelichting m.b.t. de conceptversie van de 
“Verordening Wmo 2020”. 
De basis van deze conceptversie is de “Verordening Wmo 2019”. 
De aanpassing voor de versie 2020 heeft hoofdzakelijk betrekking op de 
invoering van het abonnementstarief Wmo, als eigen bijdrage voor een Wmo 
maatwerk- & algemene voorziening. Per 01 januari 2020 wordt immers de 
wetwijziging hierover van kracht en gaat naast de eigen bijdrage voor een Wmo-
maatwerkvoorziening ook de eigen bijdrage voor een Wmo algemene voorziening 
onder deze wetswijziging vallen. Dat betekent dat er in totaal (maatwerk + 
algemene voorziening) maar één totaal eigen bijdrage van € 19,00 per maand 
als abonnementstarief Wmo van kracht is.  
Deze wetswijziging dient door de gemeente te worden vastgelegd in de 
Verordening Wmo. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bestaande Verordening 
Wmo 2019 en de Modelverordening zoals die door de VNG aan de gemeenten 
wordt voorgesteld. 
  
Formeel moeten de beleidsplannen de inspraak in, maar dit  beleidsplan behoeft 
formeel geen raadpleging en advisering, aangezien hier sprake is van een van 
bovenaf opgelegde wetswijziging. 
Wel geeft  de gemeente  de Wmo-raad  de mogelijkheid om vóór 18 oktober 
2019 een eventueel advies over deze aanpassing uit te brengen.  
  
De aanpassing van de verordening Wmo 2020 heeft vooral betrekking op de 
artikelen 12 en 13. De kernwijzigingen hebben betrekking op  bijdrage in 
maatwerkvoorziening en algemene voorziening.  
 
Dit document wordt aan het bestuur toegezonden.  
 
Het besluitvormingsschema dat bij de gemeente wordt gehanteerd: 
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6.     Wmo indicaties 
a. Procedure t.a.v. het informeren over het aflopen van Wmo indicaties 
Dit naar aanleiding van het artikel uit Binnenlands Bestuur.  
 
Volgens dit artikel zijn gemeenten verplicht inwoners die zorg en ondersteuning 
vanuit de Wmo en Jeugdwet krijgen, tijdig te informeren over het aflopen van 
hun indicatie. 
De vraag is: Hoe is dit geregeld in de gemeente Sittard-Geleen? 
Korte schets van de situatie: 

Zorg en ondersteuning vanuit de gemeente worden in de praktijk vooral 
toegekend met kortdurende indicaties en beschikkingen. Die zorg stopt zodra het 
weer beter lijkt te gaan met iemand. Aan mensen die langdurig of levenslang 
deze hulp nodig hebben, worden indicaties anders gegeven. 
 
- Vanaf 2015 werden vrijwel geen langlopende indicaties meer gegeven (langer 
dan één jaar), wel kortdurende. 
- Geen ‘waarschuwingssysteem’, maar dit gaat wel veranderen. 
- Eventuele herindicaties worden bezien.  
- Proactief handelen. 
 
Het bestuur vindt het noodzakelijk dat dit thema op de agenda van het Ambtelijk 
Overleg komt te staan, teneinde een en ander beter te kunnen volgen. 
 
 
 
 
 
 

Schema politieke besluitvorming

Gemeente Raad 
(Beslist en bepaald het Beleid)

College van B&W
(Uitvoering)

Kadernota

Begroting

Beleidsplan Wmo

Verordening

Besluit

Beleidsregels
(dit is het uitvoeringsplan)
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7.   Aanbestedingen woonvoorzieningen 
 
De Gemeenteambtenaar dhr. R. L. stelt zich voor.  
Vervolgens wordt het hoofdstuk  m.b.t  “Aanbestedingen woonvoorzieningen” 
van de Beleidsregels Wmo van Sittard-Geleen 2019-1. besproken, evenals  uitleg 
en uitvoering daarvan.  
 
De aanpassingen in de woningen zijn vanaf nu onder de regie van de gemeente 
gebracht. Dit omdat er is geconstateerd dat de prijs/kwaliteitsverhouding scheef 
was. 
- De inhoudelijke visie/uitgangspunten.  
Geschikt wonen is een essentiële basis om het zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen mogelijk te kunnen maken. 
Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is de mogelijkheid te realiseren zo 
lang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Essentie is dat 
iedereen eerst zelf zorgt voor een woning.  
- De regionale samenwerkingsstructuur. 
- De financiële middelen die voor de gemeente S-G beschikbaar zijn.  
- Maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. 
 Welke voorzieningen nu en in de toekomst nodig zijn 
 Op welke termijn het probleem opgelost kan worden; dit in verband met de 
medisch verantwoorde termijn. 
Sociale factoren: o.a. de binding van de cliënt met de omgeving, aanwezigheid 
van mantelzorg en directe familie, aanwezigheid van   belangrijke voorzieningen 
in de omgeving. 
 Deze factoren moeten zoveel mogelijk geobjectiveerd worden. 
- Woonlasten en financiële draagkracht. 
  Vergelijking aanpassingskosten huidige versus nieuwe woonruimte. 
  Mogelijke gebruiksduur van de aanpassing. 
- Kwaliteitscontrole 
- De communicatie en samenwerking met aanbieders. 
- Verstrekkingsvorm en procedure 
Een aanpassing kan pas worden uitgevoerd nadat de aanvrager een beschikking 
heeft ontvangen. 
Uitgangspunt is de goedkoopst adequate voorziening. Om tot een bepaling van 
de goedkoopst adequate voorziening te komen kan (indien nodig) een 
bouwkundig advies worden aangevraagd. 
Losse voorzieningen zijn veelal voorliggend op bouwkundige woonvoorzieningen. 
 
Er wordt afgesproken dit thema tijdens het  AO en vervolgens  tijdens de 
Plenaire vergadering van 24 maart 2020  toe te lichten.  
 
8.  Wet verplichte GGZ 
a. Uitvoeringsregeling 
Gezien de tijd wordt Agendapunt 8, verschoven naar het volgend Ambtelijk 
Overleg.   
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 9 .   WVTTK & Rondvraag 
 
- Opmerking m.b.t. de Website van de gemeente: met name bij 
bekendmakingen staat geen link vermeld die zo nodig naar de website 
Overheid.nl  verwijst.  
- Het nodige  document m.b.t. “Beleidsplan Sociaal  Domein” wordt aan het 
bestuur toegezonden.  
 
Verder zijn er geen noemenswaardige opmerkingen.  
 
 10.  Afsluiting  

 
    Maral Manukjan, Secretaris 


