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Vergadering:        1 oktober 2019 
Locatie:            Gemeentehuis Geleen 
Tijd:            09:30 – 11:30 uur 
 
Aanwezig: 7 leden van het bestuur alsmede 11 leden van de raad. Bovendien 
aanwezig onze contactpersoon van de gemeente.  
 
Afwezig: 7 leden van de raad alsmede de voorzitter (m.k.) 
 
  
1. Welkom en opening door de voorzitter 

 
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda/ Inbreng Wmo-raadsleden 

 
De agenda wordt vastgesteld:  
- Opzet mantelzorgwaardering  
- Document: 'Toetsing  PGB-vaardigheid' 
- Notitie : Tegemoetkoming Zorgkosten  
- Schoolvervoer 
- Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) in relatie met PIW (Sociaal Plein) en 
de wijksteunpunten (WSP). 
- Laaggeletterdheid i.v.m. het Digiletterloket 
 
3.  Mededelingen 
  
Terugkoppeling Ambtelijk Overleg 
 
-  Beleidsregel & Verordening Wmo 2020 gemeente Sittard-Geleen 
 
a. Toelichting op aanpassing en het effect voor de actuele Verordening 
b. Toelichting op de effecten van de wetswijziging van het 
abonnementstarief per 01 januari 2020 
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 wetswijziging 
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.  
De informatie hieromtrent staat op de website van de Wmo-raad. 
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-  Beleidsplan Sociaal Domein 
 
Stand van zaken conceptversie 
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.  
 
-  Afloop Wmo indicaties 
 
Procedure t.a.v. het informeren over het aflopen van Wmo indicaties. 
Dit naar aanleiding van het artikel uit Binnenlands Bestuur.  
Hoe is dit geregeld in de gemeente Sittard-Geleen? 
- Gemeente  brengt bij ieder de afloop van de indicatie in herinnering. 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.  
Juridisch wordt deze vraag goed onderzocht en zodra er een voorstel ligt i.h.k.v. 
Wmo indicaties, wordt er een terugkoppeling gemaakt naar de Wmo-raad. 
Dit blijft een punt van aandacht. 
 
-  Kwartaalrapportage Sociaal Domein 
 
De kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019 en het bijbehorende totaal overzicht 
heel kort besproken. 
 
- Aanbestedingen woonvoorzieningen 
 
Gemeente heeft hier enkele problemen gesignaleerd  en op grond daarvan is een 
aantal trajecten/processen in gang gezet teneinde e.e.a. te veranderen en de  
kwaliteit ervan te verbeteren. Gemeente voert hier nu meer zelf de regie.  
 
- Wet verplichte GGZ 
 
Korte toelichting op de uitvoeringsregeling en de financiële gevolgen ervan. 
 
4.  Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 4 juni 2019 
  
Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
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5.  Toelichting op proces van inclusieve samenleving  
 
De hoofdthema’s in de presentatie waren:  
	Inclusief beleid in Sittard-Geleen 
- VN-verdrag Handicap 
- Ondersteuning inclusie door het Rijk 
- Het manifest 
- Niets over ons zonder ons 
- Startbijeenkomst 21 juni jl. 
- Verdiepingsbijeenkomst 20 september jl. 
- Slotbijeenkomst 15 november a.s. 
- Hoe verder 
 
21 juni jl. 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 (wat willen we bereiken) werd goed uitgevoerd. De resultaten 
zijn in kaart gebracht. 
Minder tevreden was men over het feit dat de Jeugd en het Sociaal Overleg er niet 
bij 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 
opdracht gegeven om daarmee aan de slag te gaan. 
- In september 2019 werd vervolgbijeenkomst georganiseerd (hoe 
bereiken we dat doel?).  
- Aanmeldingen voor Slotbijeenkomst (wat gaan we precies doen?) 15 november 
a.s. nalopen en zo nodig mailen. 
 
Degene die geïnformeerd wil blijven over de voortgang van de lokale inclusie 
agenda en ook de presentatie en het verslag van de Startbijeenkomst op 21 juni 
2019 wil lezen, dient de website van de Wmo-raad te raadplegen.  
 
Toegezegd is de presentatie aan de secretaris toe te zenden. 
 
6.  Terugkoppeling uit de Adviescommissies 
 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
- Er wordt vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de Lokale Inclusie Agenda 
(LIA).  
- De Commissie Sittard-Geleen Inclusief is tevreden over de resultaten die zij tot 
nu toe hebben bereikt in samenwerking met de ambtenaren van de gemeente 
Sittard-Geleen.  
  
b.  Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
     Kernthema’s adviescommissie 
     Gesprek met PIW omtrent activiteiten in de wijken en buurten.   
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Belangrijke punten: 
-  Onderzoek  PIW naar activiteiten in de verschillende wijken/buurten en 
inventarisatie daarvan.  
-  Gebiedsgericht werken  
-  Het functioneren van (sociale) wijkteams  
-  Focus van de PiW op multi-problematiek   
-  Het ontwikkelen van kleinschalige hulp 
-  Laagdrempelige communicatievorm 

 
7.   Ingebrachte punten leden Wmo-raad 
 
- Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) in relatie met PIW (Sociaal Plein) en 
de wijksteunpunten (WSP). 
Gebruik maken van de dienstregeling van MEE en PIW voor informatie en 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning. 
Voor vragen die betrekking hebben op (mantel)zorg, inkomen, voorzieningen, 
schulden, tevens vrijwilligerswerk, beweging, eenzaamheid, kan men terecht bij 
het Sociaal Plein. 
 
- Laaggeletterdheid i.v.m. het Digiletterloket 
Het Digiletterloket, waarin de bibliotheek op andere locaties, zoals scholen, 
buurthuizen etc., haar cursussen en workshops kan presenteren door het 
ophangen van flyers, posters en het inzetten van medewerkers die op bepaalde 
tijden bezoekers kunnen adviseren. 
Alle informatie aan het loket is overigens beschikbaar in de bibliotheek Ligne, 
maar ook in de leeswinkels in Geleen, Beek, Stein, Schinnen, Born en Echt.  
De groene, paarse, blauwe en geelgroene flyers hieromtrent zijn ter info 
uitgedeeld.   
- Actuele ontwikkelingen in het beleid voor het bestrijden van 
onderwijsachterstanden, waarbij vooral wordt ingegaan op voorschoolse educatie. 
- Opmerking over het CVV project, inzake het stopzetten van pasjes van cliënten 
die een jaar niet gereisd hebben. De indicatie blijft bestaan en die is leidend. 
Het klopt dat in een enkel geval de pasjes zijn stopgezet. De beschikking blijft 
daarmee wel van kracht. Als mensen gebruik willen maken van vervoer kunnen zij 
zich melden bij de gemeente. 
- Nieuwe opzet mantelzorgwaardering 2019 
Nieuwsbrief over de Tegemoetkoming Zorgkosten staat op de website van de 
Wmo-raad. 
- School- leerlingenvervoer 
 Er zijn kinderen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen 
niet zelfstandig naar school kunnen. Zij zijn afhankelijk van 
leerlingenvervoer, maar dat gaat nog lang niet altijd goed. Er zijn 
tien uitgangspunten opgesteld om gemeenten te helpen het vervoer voor deze 
leerlingen te verbeteren. 
- Vraag om dit thema onder de aandacht van de gemeente te brengen. 
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8.     Heidag 
 
Vooraankondiging: 
De leden van de Wmo-raad zijn uitgenodigd voor de heidag op 5 november 2019.  
Locatie:          Onger de 2 Tores. 
Tijdsplanning:  09.30 – 10.00 ontvangst 
                      10.00 – 12.00 vergaderen 
                      12.00 – 13.00 lunch 
                      13.00 – 15.00 vergaderen en afronden 
Vraag aan leden om hun beschikbaarheid op te geven  via de toegezonden link 
datumprikker.nl 
 
9.   Rondvraag 
 
- Er wordt gewerkt aan de lijst van leden die al meer dan één jaar niet zijn 
verschenen.  
- Mededeling m.b.t. presentaties 23 september 2019 MIND Wet Verplichte GGZ. 
Toegezegd is de presentatie aan de secretaris toe te zenden. 
- Mededeling  m.b.t. Wmo vervoer, zones,  kilometervergoeding en eventueel 
gebruikmaking van hardheidsclausule, bij langdurige indicaties.   
- Meer aandacht voor de organisatie Dag van de Ouderen in de gemeente S-G. 
- Ook dit jaar worden in Sittard-Geleen activiteiten georganiseerd in het kader van 
De Week tegen de Eenzaamheid. Deze wordt gehouden van 1 tot en met 8 
oktober. In het programma-aanbod kan men een volledig overzicht per 
wijksteunpunt vinden.  
- Vertegenwoordiging vanuit FNV Afd. Westelijke Mijnstreek. Dhr. P.D., als  
kaderlid van de FNV, zal dit intern bespreken. 
 
10.    Sluiting 
 
De vicevoorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens 
de vergadering.  
 
11.     Planning plenaire vergadering Wmo-Raad Sittard-Geleen 
  
Dinsdag, 17-12-2019/ Stadhuis Geleen, Raadszaal C234 
 
M. Manukjan-Arakelian  
(secretaris)  
 
 
	
 
 


