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Datum:     10-09-2019 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.04  
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  
1. Verslag vergadering 2 juli 2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
 
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- Uitnodiging Informatieavond Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2023 
- Netwerkbijeenkomst laaggeletterdheid Zuid-Limburg 
- De concept-rapportage van het cliëntervaringsonderzoek 
- 2e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019 
- Artikel m.b.t. Aflopen Wmo indicatie 
- Verslag ASD WM 15 juli 2019 
- Jaarverslag van Bie Zefke 
- E- mail van mevr. O. D. 
 
3. Bestuurszaken 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
- Gemeenteambtenaar dhr. W.R. wordt gevraagd om zich aan te sluiten bij de  
bestuursvergadering  van de Wmo-raad m.b.t. Wmo-standpunt. Dit  i.h.k.v. 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.  
 
Korte toelichting  gemeenteambtenaar dhr. W.R. m.b.t. de Lokale Inclusie 
Agenda. 
 
- 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. De resultaten zijn in kaart gebracht. 
Minder tevreden was men over het feit dat Jeugd en Sociaal Overleg niet erbij 
betrokken waren/aanwezig waren.  
Tijdens de bijeenkomst werd het manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend. De 
ondertekening was onderdeel van de startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda. 
- Het huidige college heeft inmiddels ingestemd met inventarisatie en tevens 
opdrachtgegeven om daarmee aan de slag te gaan. 
- In september 2019 worden vervolgbijeenkomsten georganiseerd.  
- Aanmeldingen nalopen en zo nodig bellen.  
 
De voorzitter van de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  was niet blij met het 
initiatief van Commissie WIT m.b.t. overleg Wethouder dhr. L. G.  
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b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
 
Gesprek met PIW omtrent activiteiten in de wijken en buurten.   
Belangrijkste punten: 
-  PiW heeft per stadsdeel een wijkanalyse opgesteld. Hierbij bijzondere aandacht 
voor wat er in de wijk speelt en wat de speerpunten zijn. Wijkanalyse is de basis 
voor gesprekken met de gemeente. 
PiW heeft het ‘Sociaal plein’ opgezet als laagdrempelig informatie- en 
contactpunt. Dit voorziet in een behoefte bij de inwoners. 
-  PiW constateert een toename van de multi complexe 
problematiek.   
- Bijzondere aandacht voor preventie en voorliggend veld. 
- Initiatieven dienen vanuit de inwoners te komen met evt.   ondersteuning 
vanuit PiW. 
- De focus van PiW is vooral gericht op de uitvoering van het beleid en het effect 
ervan bij de inwoners/zorgvragers. 
- PiW wil in gesprekken met de gemeente komen tot realisatie van de uitvoering 
en daarmee ook tot evt. aanpassingen van het beleid. Dit om zo een 
duidelijke(re) positie in de gehele zorgketen te hebben en te houden. 
 
Verder heeft  inmiddels het bestuur vanuit de Adviescommissie  voor het 
komende Ambtelijk Overleg de agendapunten ontvangen. 
 
c.  Terugkoppeling overleg Adviesraden SD-WM d.d. 15 juli jl. 
 
- Presentatie L.C., beleidsambtenaar gemeente Sittard-Geleen over de Wet 
Verplichte GGZ. 
- Hoe vindt de communicatie/informatie naar burgers plaats?  
- Op welke wijze richt de gemeente het meldpunt in?  
- Hoe blijft er oog voor de betreffende persoon als er geen verplichte zorg is; hoe 
regelt de gemeente dit in.  
- Onafhankelijke cliëntondersteuning / patiëntvertrouwenspersoon 
betrekken/opnemen in procedure. 
- Invulling procesondersteuning ASD overleggen 
- Gesprek Adviesraad Beek 
Beek zal voorlopig niet (meer) deelnemen aan het overleg; wil 
wel op de hoogte blijven. 
- Manifest Iedereen doet mee 
- Laaggeletterdheid als thema benoemen 
 
d. Verspreiding van de flyers 
 
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 4 (Westelijk Sittard) blijft achter wat betreft de verspreiding van de 
flyers, met name Sittard-Centrum en Sanderbout. 
 
Het voorstel is naar Seniorenverenigingen Sittard-Geleen 
een vijftal flyers te sturen met een begeleidende brief, met daarin aangegeven, 
dat wanneer meer flyers nodig zijn, deze via ons info-adres kunnen worden 
aangevraagd. 
 
e. Vaststellen punten m.b.t. BO WMO Raad d.d. 30.09.2019  
- Het aflopen van WMO-indicatie 
- Communicatie met de commissie WIT  
- Vraag m.b.t. een klacht die de GGZ-hulpverleners hadden over 
de lange aanrijtijd in S-G tot wel vijf kwartier bij ernstig verwarde personen. 
- Concept-rapportage van het cliëntervaringsonderzoek over 2018; Wanneer 
wordt de trend bekeken? 
 
Bij dit overleg zullen vier bestuursleden aanwezig zijn.  
 
f. Hei-dag d.d. 5 november a.s. 
 
- tijdsplanning: 9.30 – 10.00 ontvangst 
10.00 – 12.00 vergaderen 
12.00 – 13.00 lunch 
13.00 – 15.00 vergaderen en afronden 
- Thema’s: 
* contact met achterban/ werven nieuwe leden 
* financiële context van de gemeente in 2020 (jeugdzorg) 
* ontwikkelingen Sociaal domein. 
 
Uitnodiging sturen gemeenteambtenaren & wethouders   
 
g. Agenda/thema’s  Wmo-raadsvergadering  d.d. 01-10-2019 
- Terugkoppeling Prinsjesdag 
- Deelname Hei-dag 
- Presentatie PiW over PiW en hun bijdrage aan het werkgericht werken in 
Sittard-Geleen 
- Terugkoppeling afloop Wmo- indicatie  
 
h. Financieel overzicht 1ste half jaar 2019  
Kort besproken. Geen vragen.  
 
4.    Ambtelijk Overleg 10 juli 2019  
      
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
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 1.   Beleidsplan Sociaal Domein 
a.    Stand van zaken conceptversie 
b.    Tijdplanning voor advies 
 
2.   Wet verplichte GGZ 
a.    Uitvoeringsregeling 
 
3.  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 
 
4.   Beleidsregel & Besluit Wmo 2019 gemeente Sittard-Geleen 
a.    Toelichting van 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 
5.   Wmo indicaties 
 
a.    Procedure ten aanzien van de informeren over het aflopen van Wmo 
indicaties 
 
5.    Sluiting 
 
6.    Volgende activiteit Bestuur 
-  Ambtelijk Overleg d.d.  25-09-2019 
-  Bestuurlijk Overleg d.d. 30-09-2019 
-  Plenaire vergadering d.d. 01-10-20 19 
-  Bestuursvergadering d.d.  22-10-2019: SHG C2.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


