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Datum:  11 december 2019   
Locatie:  Stadhuis Sittard (SHS)  0.06 De Versnelling 
Tijd:  09:30u – 11:30u  
 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 6 november 2019  
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 
2. Mededelingen: 
 

i. Gemeente 
ii. Wmo-raad 

- Leerlingenvervoer: Waar valt het onder? 
Leerlingenvervoer werd uitgevoerd door de Wmo. Inmiddels is daar het
 besluit genomen dat het Leerlingenvervoer wordt overgedragen aan team   
Jeugd.  

 - Vraag m.b.t. Zorgverzekering/Collectieve zorgverzekering 
De inwoners die verzekerd zijn bij de collectieve zorgverzekering (van  de 
gemeente) worden allemaal persoonlijk geïnformeerd. 
Deze verzekering heeft een hoge premie maar voor iemand met een  laag 
inkomen en hoge zorgkosten is hij wel aantrekkelijk gezien de  uitgebreide 
dekking, ook voor eigen risico en eigen bijdragen. De gemeente wil  mensen 
vooral goed voorlichten: heb je een laag inkomen en verwacht je weinig 
zorgkosten dan moet je een andere keuze maken. 
Naast de collectieve verzekering hebben mensen met een laag inkomen 
 en hoge zorgkosten recht op een gemeentelijke vergoeding van € 150  per 
jaar.  

 Gehandicaptenvervoer voor sporters wordt uitgevoerd door Huis voor de 
 Sport, de gemeente verstrekt alleen de subsidie. 
 
3.   Wet verplichte GGZ 

-  Stand van Zaken                                                                
De betreffende ambtenaar deelt een overzichtelijk schema uit waarin duidelijk 
wordt uitgelegd wat e.e.a. inhoudt  en hoe het hele proces  m.b.t. Wet 
verplichte GGZ verloopt.  
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Een vergrote versie van bovenstaand schema kunt u vinden op pagina 4. 
 

Inmiddels heeft het college een besluit genomen omtrent de uitvoering van het 
WvGGZ. 
De procesmatige en inhoudelijke veranderingen werden waar het 
Crisismaatregelen en de Zorgmachtiging betreft, puntsgewijs uiteengezet. 
Verplichte GGZ-crisismaatregel: er is een hoor- plicht opgenomen, neergelegd bij 
de organisatie Khonraad. Formeel blijft de burgemeester verantwoordelijk. De 
zorgmachtiging is neergelegd bij het Veiligheidshuis. 
Verder werden de vragen m.b.t “Gevaarcriteria” en de Wet Zorg en Dwang 
verduidelijkt . 
 
4.   Abonnementstarief Wmo 
  -  Verordening Wmo 2020 
 -  Stand van Zaken m.b.t. door VWS toegezegde Monitor 2019 
 -  Ervaringen gemeente m.b.t. aanzuigende werking en het financiële effect 
hiervan. 

Verordening Wmo 2020, waarvoor door de Wmo-raad Sittard-Geleen advies over 
is uitgebracht  besproken; met name artikel 12, waar verwezen wordt naar een 
nota Algemene Voorzieningen. 

Er werd aangegeven dat in artikel 12 de tekst “bij verordening aangewezen en 
algemene voorzieningen”, uit het artikel zou worden weggelaten. Dit omdat de 
gemeente Sittard-Geleen zo’n verordening niet heeft. De Gemeente kiest er 
desondanks toch voor om de verwijzing te laten staan in de verordening. 

Verder werd er een nadere uitleg gegeven over de vermeende tegenstrijdigheid 
tussen dat wat eerder is gezegd over deze verordening en dat door de 
ambtenaar in het Ambtelijk Overleg nader is toegelicht, en hetgeen nu in de 
wijzigingsverordening staat. De gemeente mag van cliënten een bijdrage in de 
kosten vragen voor maatwerkvoorzieningen, pgb’s en algemene voorzieningen. 
In artikel 12 zijn de regels van de gemeente Sittard-Geleen over deze bijdrage in 
de kosten opgenomen. 

In de voorliggende Wijzigingsverordening vraagt het college een bijdrage in de 
kosten aan de cliënt, zolang deze gebruik maakt van de maatwerkvoorziening of 
het pgb. Uit de wet volgt dat het abonnementstarief ook verplicht is voor 
algemene voorzieningen, waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt 
aangegaan tussen degenen aan wie een voorziening wordt verstrekt en de 
betrokken hulpverlener. De gemeente kan er daarnaast voor kiezen ook andere 
algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te brengen. 
 Deze moeten dan worden opgenomen in de Wmo-verordening, vandaar dat dit 
in de (model)verordening ook in de titel staat.  

In de geconsolideerde tekst van de Wmo-verordening staat een “EN” teveel. Op 
het moment dat de Wijzigingsverordening (na vaststelling door de Raad) wordt 
gepubliceerd, wordt ook altijd de geconsolideerde tekst aangeleverd, zodat ook 
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inwoners de volledige tekst (met de wijzigingen) kunnen lezen.                                                          
Deze tekst is inmiddels aangepast. 

5.    Cliëntervaringsonderzoek 

Het onderzoek en het bijbehorende totaal overzicht  kort besproken.  
De uitkomsten van het onderzoek  en de procedure zijn toegelicht. Hier en daar 
werd een aanvullende verklaring gegeven en besproken wat de gemeente met de 
uitkomsten gaat doen. 
 
Met betrekking tot dit onderzoek is het bestuur van de Wmo-raad van mening, 
dat de gemeente nader onderzoek zou moeten doen naar de oorzaak van de 
geringe bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe dit te 
verbeteren is. 
 
Daarnaast vraagt  de WMO-raad bijzondere aandacht voor de bekendheid met 
het gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Het blijkt namelijk al jaren 
dat de mogelijkheid om gebruik te maken van een dergelijke ondersteuner 
slechts bij een derde van de cliënten bekend is. 
 
Cliëntondersteuning/ Cliëntervaringsonderzoek worden bij het volgende  AO 
besproken, met name de suggesties van de gemeente betreffende beide 
thema’s.  
  
- Memo betreffende “Aanbieding cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo” is 
inmiddels door het bestuur ontvangen. 
 
6.    Nieuwe Wmo-folders gemeente 
-  Stand van zaken in Sittard-Geleen 

Als proefdruk werd de definitieve conceptversie van de Wmo-folder van de 
gemeente S-G uitgedeeld.   

 De input van de Wmo-raad werd hierin meegenomen.  
 Voorstel: Na afloop van de plenaire vergadering van 17 december a.s.  zullen    

de punten die alsnog gecorrigeerd/toegevoegd dienen te worden, eventueel 
worden besproken.  

   
  8 .   WVTTK & Rondvraag  
 
 Geen noemenswaardige opmerkingen.  
 
  9.    Afsluiting  
 
  Maral Manukjan 
  Secretaris 
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