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Datum:     22-10-2019 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.04  
Tijd:     9:30u – 11:30uur  
  
1. Verslag vergadering 10-09-2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
  
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- Terugkoppeling vragen m.b.t Kwartaalrapportage Sociaal Domein & Wmo 
folders Sittard-Geleen 
- Terugkoppeling voorzitter met de diverse mensen/stichtingen  rondom 
organisatie  Hei-dag   
- Uitnodiging overleg ASD ZL Themabijeenkomst Gezondheidsakkoord 31 
oktober 2019 
-  Advies "concept Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2020" 
- Artikel Binnenlands Bestuur m.b.t. bezuinigingen binnen het sociaal domein 
door de gemeentes. 
- Informatie over het ‘Persoonsgebonden budget’ 
- Definitieve Vergaderplanning Wmo-raad Sittard-Geleen 2020 
- Uitnodiging Themasessie ASD Peel en Maas "Zorg(en) in de kernen" d.d. 7 
november 2019 
- Nieuwsflits/Handreiking Inkoopbeleid Begeleiding en Huishoudelijke hulp 
(Koepel) 
- E- mail: Planning Bestuurlijk Overleg 2020 
 
     3. Bestuurszaken 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
- De Commissie Sittard-Geleen Inclusief is druk bezig met de voorbereiding van 
de derde bijeenkomst i.h.k.v. Lokale Inclusie Agenda 15 november a.s.  
- De Commissie Sittard-Geleen Inclusief is gisteren bij elkaar geweest. Het 
contact van betreffende  gemeente-ambtenaar met WIT heeft nog niet 
plaatsgevonden. Dit is een aandachtspunt.  
- De samenwerking met de contactambtenaar dhr. W.R verloopt naar ieders 
tevredenheid.  
 
b. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
Notulen van de laatste vergadering zijn inmiddels naar de bestuursleden 
verzonden en staan tevens op de website onder ‘Inlog Adviescommissie / 
Vergaderingen’ 
 
Hoofdthema van de Adviescommissie is een notitie schrijven m.b.t. Wijkgericht 
werken n.a.v de gesprekken met PIW omtrent activiteiten in de wijken en 
buurten.   
 
- Bijzondere aandacht voor preventie en voorliggend veld. 
- Focussen vooral op enkelvoudige problematiek  in de wijken i.p.v. de multi-
complexe problematiek.  Dit om te voorkomen dat ze zich ontwikkelen tot 
complexe meervoudige problemen die daarmee doorgaans een veelvoud aan 
kosten veroorzaken. 
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De gespreksnotitie van de Adviescommissie betreffende bespreking met PiW op 
24 september jl. is inmiddels naar het bestuur verzonden. 
 
Verder heeft  het bestuur vanuit de Adviescommissie  voor het komend Ambtelijk 
Overleg ook de agendapunten ontvangen. 
 
c.  Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg dd 30-09-2019 
-  Afloop Wmo indicaties 
Procedure t.a.v. het informeren over het aflopen van Wmo indicaties. 
Gemeente  brengt bij ieder de afloop van de indicatie in herinnering. Mensen met 
een chronische aandoening zullen niet meer opnieuw worden geïndiceerd. De 
toekenning uit de Wmo heeft daarmee een blijvend karakter. Formeel staat de 
einddatum op de beschikking. Dus geen ‘waarschuwingssysteem’, al gaat dit wel 
veranderen,  mede  naar aanleiding van de vraag die de gemeente  van de 
Wmo-raad heeft ontvangen. Gemeente gaat nu actief managen. Dit blijft een 
punt van aandacht.  
-   Communicatie met de commissie WIT 
Gesprekken tussen de Commissie WIT en Wethouder dhr. L. G zijn op 
operationeel niveau (projecten die anders opgepakt moeten worden, bijv. 
parkeerplaatsen etc.) en niet op beleidsmatig niveau.  
De overleggen gaan uitsluitend over concrete plannen/projecten, o.a. over 
integrale toegankelijkheid. 
-    Vraag m.b.t. een klacht die de GGZ-hulpverleners hadden over de           
lange aanrijdtijd in S-G bij ernstig verwarde personen. 
In deze casus valt deze vraag expliciet onder de zorgverzekeringswet en dat 
betekent dat de gemeente hiervoor niet aanspreekbaar/verantwoordelijk is.  
De betreffende gemeente-ambtenaar is bereid bij onduidelijkheid in deze casus 
de hulpverlener extra informatie te verschaffen.  
-    Concept-rapportage van het cliëntervaringsonderzoek over 2018  Op 
basis van resultaten en analyse bij het cliëntervaringsonderzoek is gebleken dat 
de steekproef niet als representatief kan worden beschouwd. Dit is inmiddels 
gecorrigeerd. Eind oktober zal er een rapport verschijnen.  
Deze vraag zal terugkomen bij het AO en/of bij het Bestuurlijk Overleg 
 -   Planning Bestuurlijk Overleg  
Planning Bestuurlijk overleg in 2020 één keer per kwartaal, Wmo-raad met 
wethouder dhr. L.G. 
 
 
d. Deelname van de leden aan de plenaire vergaderingen 
In verband met langdurige afwezigheid van sommige raadsleden bij    plenaire 
vergaderingen werd gesuggereerd een lijst op te stellen van leden die meer dan 
één jaar niet zijn verschenen.  
Er wordt gewerkt aan de lijst. 
Vertegenwoordiger vanuit FNV Afd. Westelijke Mijnstreek, dhr. P.D., zal dit, als  
kaderlid van de FNV, intern bespreken. 
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e. Hei-dag d.d. 5 november a.s. 
Agenda/thema’s   
-   Missie Wmo-raad en aandacht voor SWOT alsmede continuïteit  Wmo-raad 
-   Inleiding Sociaal Domein 2020 
-   Discussie in groepen/of opmerkingen of vragen n.a.v. Inleiding  
-   Laaggeletterdheid 
-   Lokale Inclusie-agenda 
-   Werkgroep Integrale Toegankelijkheid 
-   Vragen over Inclusie en Lokale Toegankelijkheid  
-   Begroting Sociaal Domein 
-   Financiering Toegankelijkheid (WIT en Inclusie)  
 
 Laaggeletterdheid als thema wordt ook genoemd 
 
f. Planning Bestuurlijk Overleg 
De data voor het volgend jaar voor bestuurlijk overleg WMO-raad: 
18 maart 15.30-17.00 uur 
17 juni 14.30-16.00 uur 
16 september 14.30-16.00 uur 
09 december 14.30-16.00 uur 
 
De voorgestelde data zijn akkoord. 
 
4.    Ambtelijk Overleg 6 november 2019  
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
1. Wet verplichte GGZ 
a.    Stand van Zaken 
b.    Uitvoeringsregeling 
2. Cliëntervaringsonderzoek 2018 
a.    Stand van Zaken 
3.   Beleidsplannen Sociaal Domein 
a.    Tijdsplanning i.v.m. advisering 
4.   Pgb 2.0 
a.    Implementatieplanning Sittard-Geleen 
5.   Problemen in de hulpmiddelenzorg 
a.    Stand van zaken in Sittard-Geleen 
b.    Cliënttevredenheid 
c.    Kwaliteitscontrole leveranciers 
6.   Hallo 2020 
a.    Stand van Zaken 
  
5.    WVTTK & Rondvraag 
-Presentatie / Brochure Gezond in – Leefplekmeter is inmiddels naar het bestuur 
verzonden. De Brochure is ook te vinden op de website van Pharos. 
- Voorstel: puur alleen voor volgend jaar een extra budget vrij te        
maken voor secretariële ondersteuning  van Overleg Adviesraden        
Sociaal Domein WM. Het voorstel is goedgekeurd. 
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- De statistiek van de Magenta dient nog te worden ontvangen. Verder zijn er 
geen noemenswaardige opmerkingen. 
 
6.    Sluiting  
 
7.    Volgende activiteit Bestuur 
-  Ambtelijk Overleg dd  11-12-2019: SHS 006 
-  Plenaire vergadering dd 17-12-2019: Raadszaal C234 
-  Bestuursvergadering dd  03-12-2019: SHG Kamer C204 
 
Actielijst: 
 - Het voorstel is naar Seniorenverenigingen Sittard-Geleen 
een vijftal flyers te sturen met een begeleidende brief van de voorzitter,  met 
daarin aangegeven, dat wanneer meer flyers nodig zijn, deze via  ons info-
adres kunnen worden aangevraagd. 
 -   Een kaart sturen naar dhr. H.K. i.v.m. zijn ongeval na afloop van de  laatste 
Wmo-raadsvergadering. 
 - Corresponderen met Dhr. R.P. over de vragen m.b.t. secretariële 
 ondersteuning. 
 
Maral Manukjan 
Secretaris 
 


