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Datum:     03-12-2019 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.04  
Tijd:     9:30u – 11:30uur  
  
1. Verslag vergadering 22-10-2019 
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
  
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- Handreikingen Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
- Ter informatie, een artikel uit Binnenlands Bestuur over de (on)tevredenheid 
van ambtenaren en burgers over de 3D’s 
- Jaarverslag 2019 van het Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke 
Mijnstreek 
- Begroting 2020 
- Jaarprogramma 2020 van de Adviescommissie Wmo-raad S-G 
- Presentaties bijeenkomst ASD Zuid Limburg Thema Gezondheidsakkoord op 
31 oktober 2019 
- E- mail: afmelding van mevr. Ph. V. als lid van de WMO-raad. 
 
     3. Bestuurszaken 
a. Terugkoppeling uit het overleg met de vertegenwoordigers  van de 
Jongerencliëntenraad en de Participatieraad/Stichting Sociaal Overleg S-G. d.d  
15 november j.l.  
Het overleg naar tevredenheid van alle deelnemende verlopen.  
Hoofdthema was  nauwere samenwerking. Er zijn duidelijke stappen gezet om 
die te bereiken. 
Volgende overleg staat gepland op 17 december a.s. om 17:00 uur. 
De handreiking van de Adviesraden Sociaal Domein van de Koepel uit het jaar 
2017 wordt gebruikt  als invalshoek.  
Bij alle drie de raden bestond geen weerstand tegen samenwerking: een positief 
progres/resultaat.   
 
b. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
- De Commissie Sittard-Geleen Inclusief is druk bezig geweest  met de 
voorbereiding van de derde bijeenkomst i.h.k.v. Lokale Inclusie Agenda 15 
november j.l.  
Men was minder tevreden over de afnemende opkomst bij de bijeenkomst vanuit 
de doelgroep. Ook het aantal deelnemende ambtenaren was helaas in 
vergelijking  met vorige keren minder. 
In de verschillende werkgroepen ontbreken sleutelfiguren. Daarentegen waren 
de aanwezige ambtenaren vaak zeer enthousiast en kwamen met goede ideeën. 
- Er is actief contact over diverse projecten met de gemeente en buiten de 
gemeente Sittard-Geleen,  in de regio WM (Tripol-overleg) i.h.k.v. VN-verdag en 
de implementatie daarvan.  
- Structureel overleg gemeente/WIT is nog niet rond. Dit is een aandachtspunt. 
- De samenwerking met de contactambtenaar dhr. W.R verloopt naar ieders 
tevredenheid.  
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c. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
- Hoofdthema van de Adviescommissie is Wijkgericht werken.  
- Dhr. N.S. (lid van de Adviescommissie) heeft een conceptnotitie geschreven 
m.b.t. Wijkgericht werken n.a.v de gesprekken met PIW omtrent activiteiten in 
de wijken en buurten.   
Het document bevindt zich nog in een groeifase. De Adviescommissie wil dit 
graag gebruiken voor de planning activiteiten m.b.t. Wijkgericht werken voor 
volgend jaar. 
- Bijzondere aandacht gaat hier naar preventie en voorliggend veld. 
- Focussen vooral op enkelvoudige problematiek  in de wijken i.p.v. de multi-
complexe problematiek.  Dit om te voorkomen dat problemen zich ontwikkelen 
tot complexe meervoudige problemen die daarmee doorgaans een veelvoud aan 
kosten veroorzaken. 
 
Daarnaast  zou de Adviescommissie voor het volgend jaar één of twee keer een 
bijeenkomst(en) willen plannen met de professionals  en vrijwilligers om de 
signalen omtrent  zorg en preventie op te halen.  
Tevens wenst de commissie duidelijk de rol van de gemeente in deze te kennen. 
De gespreksnotitie van de Adviescommissie betreffende bespreking met PiW op 
24 september jl. is inmiddels naar het bestuur verzonden. 
 
- Met het Cliëntervaringsonderzoek 2018 gaat de Adviescommissie  in de 
toekomst niets doen. Verder heeft  het bestuur vanuit de Adviescommissie  voor 
het komend Ambtelijk Overleg ook de agendapunten ontvangen. 
 
d.  Begroting 2020  
     Kort besproken 
e. Terugkoppeling Hei-dag 5 november jl. 
- Complimenten voor de organisatie van de Hei-dag 
- Voorstel Adviescommissie:  
N.a.v. de verbetervoorstellen van de Hei-dag een bijeenkomst organiseren  
ergens in het volgend jaar. We zouden dan met elkaar van gedachten kunnen 
wisselen over hoe we de verbetervoorstellen kunnen projecteren op het 
functioneren van de Wmo-raad. Het zou bij voorkeur plaats moeten vinden onder 
leiding van de externe voorzitter. Dit komt op de agenda van de eerstkomende 
bestuursvergadering terug.  
f. Plenaire vergadering dd 17-12-2019 
Agenda/thema’s   
Agenda en onderwerpen van de Wmo-raadsvergadering zijn kort besproken 
- Dhr. Hans Zeegers binnen PiW is het aanspreekpunt voor de presentatie over 
PiW tijdens de plenaire vergadering van de Wmo-raad Sittard-Geleen op 17 
december a.s. 
- Begroting 2020 Wmo-raad S-G komt op de agenda 
- Terugkoppeling Hei-dag 
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4.    Ambtelijk Overleg 6 november 2019  
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
1.   Wet verplichte GGZ 
- Stand van zaken 
2.   Abonnementstarief Wmo 
-  Verordening Wmo 2020 
-  Stand van Zaken m.b.t. door VWS toegezegde Monitor          
2019  
3.  Beleidsplannen Sociaal Domein 
- Conceptversie t.b.v. bepaling eerste indruk Adviescommissie 
4.  Nieuwe Wmo-folders gemeente 
- Stand van zaken 
De voorgestelde punten zijn akkoord. 
  
5.    WVTTK & Rondvraag 
-   Bestuurslid dhr. H.K. Wmo-raad S-G uit ledenlijst verwijderd.  
-   Voorstel m.b.t. vertegenwoordiging FNV afd. Westelijke        
Mijnstreek in de Wmo-raad Sittard-Geleen zal op 10 dec. a.s. in het bestuur FNV 
afd. WM besproken worden. 
 
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 
 
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.  

Blijft staan. 
- Corresponderen met  Mevr. R.P. over de vragen m.b.t. secretariële 
 ondersteuning. 
 Blijft staan.  
-   Mevr Ph.V. uitnodigen voor de Plenaire vergadering van Wmo-raad 17     
 december a.s. voor officieel afscheid als Wmo-raadslid. 
  
Maral Manukjan  
Secretaris 
 


