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Datum:  6 november 2019   
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 25 september 2019  
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen 
-   De actuele versie van het Raadsplanning College is inmiddels ontvangen, zal 
doorgestuurd worden.  
- Er wordt afgesproken het thema “Aanbestedingen woonvoorzieningen” tijdens 
het  AO en vervolgens  tijdens de Plenaire vergadering van 24 maart 2020  toe 
te lichten.  
- Korte evaluatie  Hei-dag d.d. 5 november jl. 
- Gemeente ambtenaar mevr. E.E. is langdurig ziek, mevr. I.S. zal haar tijdelijk 
vervangen. 
 
3. Cliëntervaringsonderzoek 2018 
- Stand van zaken conceptversie 
 
Het onderzoek en het bijbehorende totaal overzicht heel kort besproken. De 
uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek  en de procedure zijn toegelicht. 
Hier en daar werd een aanvullende verklaring gegeven en besproken wat de 
gemeente met de uitkomsten gaat doen. 
 
Op basis van resultaten en analyse van het cliëntervaringsonderzoek is gebleken 
dat de steekproef niet als representatief kan worden beschouwd. Dit is inmiddels 
gecorrigeerd. Binnenkort  zal er een rapport verschijnen.  
 
- Memo betreft “Aanbieding cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo” wordt aan het 
bestuur toegezonden. 
 
4. Problemen in de hulpmiddelenzorg 
a.    Stand van zaken in Sittard-Geleen 
b.    Cliënttevredenheid 
c.    Kwaliteitscontrole leveranciers 
 
 Dit  n.a.v. het programma Kassa dat gewijd was aan de problemen in  de 
hulpmiddelenzorg, wat er allemaal mis gaat en hoe ministerie,  gemeenten 
en leveranciers  naar elkaar wijzen zonder het  probleem op te lossen. 
De Nationale ombudsman ontvangt al geruime tijd klachten van burgers  over de 
wachttijd en kwaliteit bij levering, reparatie en vervanging van Wmo-
hulpmiddelen, met name van (elektrische) rolstoelen en scootmobielen. Ook zijn 
er nog steeds problemen bij verhuizingen. 
Gezien  zorgplicht van de gemeente  vanuit de Wmo is het van belang dat de 
klachten van burgers binnen de gemeente gehoord en adequaat opgelost  
worden.  
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De vraag van de Wmo-raad is wat de stand van zaken is in de gemeente  
Sittard-Geleen m.b.t. deze problematiek en de door haar   gecontracteerde 
leveranciers van hulpmiddelen. Zijn problemen identiek of afwijkend van 
genoemde?  
De gemeenteambtenaar/contactmanager dhr. H.S. stelt zich voor.  
Vervolgens wordt het betreffende  agendapunt m.b.t.  “Problemen in de 
hulpmiddelenzorg in de gemeente Sittard-Geleen” besproken, evenals   uitleg 
en uitvoering van de regels aangaande deze zorg.   
De contactmanagers van de gemeente S-G  die belast zijn met deze  functie 
doen hun best om mensen die problemen hebben met hun  hulpmiddel of het 
aanvragen daarvan snel te helpen.  
De problematiek rond hulpmiddelen zoals rolstoelen, trapliften en  speciale 
fietsen is niet groot in de gemeente S-G. De wacht- en   levertijden hebben 
met name betrekking op administratieve afhandeling van de aanvragen. De 
gemeente en de gecontracteerde leveranciers doen hun best valide 
klantenservice en maatwerk te leveren. 
Binnen de regio WM verloopt de procedure t.a.v. hulpmiddelenzorg heel  vlot. 
Ook de samenwerking met de gecontracteerde leveranciers van  hulpmiddelen 
levert geen problemen.  
Ook nazorg vindt de gemeente essentieel.  
In het grote geheel concludeert de gemeente dat zij het goed doet. Voor de 
Wmo-raad is dat een geruststellende factor.  
 
5. Beleidsplannen Sociaal Domein 
 
Tijdsplanning i.v.m. advisering 
 
- Er komt geen nieuw beleidsplan 
- De gemeente is bezig met het actualiseren van het bestaande beleidsplan, op 
basis van de uitgangspunten van de Kadernota 2019, waarin het accent meer op 
de aangepaste verordening komt te liggen.  
- Grote wijzingen worden niet verwacht. 
- De planning verloopt volgens afspraak  
- Uitspraak na jaarwisseling - Conceptversie van de verordening wordt tijdig 
onder embargo aan de Adviescommissie van de Wmo-raad toegezonden.  
 
6. Pgb 2.0 
 
Implementatieplanning Sittard-Geleen 
  
Dit PGB 2.0-systeem is ontwikkeld om de administratieve ondersteuning van 
budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente en zorgkantoor) 
en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten eenvoudiger te maken.  
 
De gemeente Sittard-Geleen verwacht in het 4e kwartaal 2020 pgb 2.0  te 
kunnen invoeren. De budgethouders zullen hierover te zijner tijd worden 
geïnformeerd. 
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7.     Hallo 2020 
         
Stand van Zaken 
 
Hallo 2020 is Samen Sittard-Geleen geworden.   
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen: 
1. Gebiedsgericht werken en maatwerken 
2.  Voorliggend veld/ sterke basis  
Managers van Sociale zaken zijn nu zelf verantwoordelijk voor het                
Gebiedsgericht werken, zij samen met de organisaties rondom dit veld 
(woningcorporaties, PiW, MEE) 
-  Er komt een structurele werkwijze voor ieder stadsdeel 
-  Geen verdere projecten 
-  Maatwerkers zijn niet langer een apart clubje, wel onderdeel van de teams 
cluster sociale zaken.  
-  Vanaf 1 januari a.s. wordt e.e.a. structureel geborgd 
-  Gebiedsgerichte teams richten zich op complexe/multi-problematiek 
-  Met PiW is de gemeente een traject ingegaan m.b.t. het tweede punt,volgens 
Focus 2020 om meerjarige afspraken te maken inzake basisdienstverlening, met 
nadruk op “Preventie”.  
  
Het advies van de Wmo-raad is bij de Multi-problematiek  niet zo zeer naar de 
hoeveelheid geld te kijken die nodig zou zijn, maar naar de resultaten die men 
wil boeken en binnen hoeveel tijd dat zou kunnen. 
  
Er wordt afgesproken dit thema m.b.t. werkwijze maatwerkers tijdens het  AO en 
vervolgens  tijdens de Plenaire vergadering van 24 maart 2020  toe te lichten.  
 
 
8 .   WVTTK & Rondvraag 
  
Opmerking m.b.t. lange wachttijden onafhankelijke cliëntondersteuning i.h.k.v. 
keukentafelgesprek.  
-  Wordt nader onderzocht. Verder zijn er geen noemenswaardige opmerkingen.  
 
9.    Afsluiting  
 
Maral Manukjan 
Secretaris 
 
 


