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Datum:     14-01-2020  
Locatie:     Stadhuis SHG, De Mauritszaal C2.19 
Tijd:     9:30u – 11:30u  
  
  
1. Verslag vergadering 03-12-2019  
-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).   
  
2. Inkomende en Uitgaande stukken  
- Handreikingen Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
- Nieuwsflits & Activiteiten 2020 Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
- Ter informatie,  De Week van de Psychiatrie Sittard-Geleen 2020: 
Betekenisvol Meedoen 20-28 maart 2020 ( aankondiging vanuit Burgerkracht 
Limburg) 
- Verbetervoorstellen Adviescommissie (“Hei-dag” op 5 nov.19) 
- Jaarverslag Adviescommissie 
- Verdiepende bijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis 2020 
- Uitnodiging overleg ASD Westelijke Mijnstreek op maandag 20 januari as. 
 
3. Bestuurszaken 
a. Terugkoppeling uit het overleg met de vertegenwoordigers  van de 
Jongerencliëntenraad en de Participatieraad/Stichting Sociaal Overleg S-G. d.d.  
17 december 2019. Hoofdthema was  ‘nauwere samenwerking en hoe verder’. Er 
zijn duidelijke stappen gezet om e.e.a. te bereiken. De handreiking van de 
Adviesraden Sociaal Domein van de Koepel uit het jaar 2017 wordt gebruikt  als 
invalshoek. Er is een stappenplan gemaakt en op grond daarvan wordt efficiënt 
gewerkt.       
 
b. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
- De Commissie Sittard-Geleen Inclusief is druk bezig met diverse projecten 
zowel met als buiten de gemeente Sittard-Geleen, in de regio WM, i.h.k.v. VN-
verdrag en de implementatie daarvan. 
 
De gemeente heeft een bepaald bedrag gereserveerd voor de organisatie van 
activiteiten voor Werkgroep Sittard-Geleen Inclusief. 
Op dit moment is het afwachten hoe dit financieel vorm gaat krijgen.  
 
c. Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
In de vergadering van 08 jan 20 heeft de Adviescommissie in het        
kader van wijk-/buurtgericht werken een gesprek gehad met dhr.            
Harrie Snijders. Betrokkene is in het verleden in Maastricht             
opbouwwerker geweest en ook wooncoördinator bij een           
woningbouwvereniging. Hij heeft de Adviescommissie uitvoerig         
geïnformeerd over zijn ervaringen op het gebied van wijk- en         
buurtgericht werken. Dit zal de Adviescommissie  meenemen in haar       
notitie en advies over wijk- en buurtgericht werken. 
De planning is om eind juni de notitie af te hebben; op basis daarvan               
stuurt zij een conceptadvies over wijk- en buurtgericht werken in de gemeente 
Sittard-Geleen naar het bestuur . 
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In september wil de commissie met het bestuur een gesprek         
hebben over de notitie en het advies. Op basis van dit gesprek zal het definitieve 
advies worden opgesteld om in oktober of november door het bestuur naar de 
gemeente te worden verzonden. 
 
d.  Planning/organisatie Hei-dag  
- Zie ook punt 3e van het verslag van de bestuursvergadering van 03 dec 19. 
- Het voorstel van de Adviescommissie is om van deze dag een Themadag te 
maken met als hoofdthema “Wijk-/buurtgericht werken in de gemeente Sittard-
Geleen”. De verbetervoorstellen, zoals die zijn verzameld tijdens de laatste Hei-
dag, kunnen hierbij als kapstok dienen om de positie van de Wmo-raad te 
versterken. 
-  De Adviescommissie is bereid om deze Themadag te organiseren. 
 
e. Terugkoppeling Plenaire vergadering d.d. 17 december 2019 
-  Discussiepunten m.b.t. de  Begroting 2020 Wmo-raad S-G besproken 
-  E-mail sturen naar dhr. H.V. naar aanleiding van discussiepunten rondom de  
Begroting 2020 (CC naar dhr. Ch.G.) 
-  Gedachtewisseling  rondom Presentatie PiW  
-  Voorbereiding betreffende Jaarvergadering/Jaarverslag kort besproken, 
evenals de subsidieaanvraag.  
 
f. Declaratiereglement 2020 
Declaratiereglement 2020, art 4. is geaccordeerd.   
 
4.    Ambtelijk Overleg 6 november 2019  
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
-   Wmo beschikkingen zonder einddatum 
-   Stand van zaken met betrekking tot het beleid sociaal domein 2020 en 
volgende jaren 
-   Visie gemeente op de opmerking van minister VWS  
-   Cliëntervaringsonderzoek 
-   Clientondersteuning Stand van zaken 
 
De voorgestelde punten zijn akkoord. 
  
5.    WVTTK & Rondvraag 
- Planning/organisatie/thema’s Hei-dag (Voorstel Adviescommissie) wordt nog 
besproken 
- De kwestie omtrent de vrijwilligersverzekering (m.b.t. reiskostenvergoeding) is 
inmiddels door penningmeester van de Wmo-raad naar tevredenheid van dhr. 
J.K. afgehandeld 
- Er wordt geadviseerd het Jaarverslag van de Commissie Sittard-Geleen 
Inclusief op te sturen; dit i.h.k.v. de voorbereiding het Jaarverslag Wmo-raad. 
Verder zijn er geen noemenswaardige opmerkingen. 
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 6.    Sluiting  
 
 7.    Volgende activiteiten Bestuur 
 
 -  Ambtelijk Overleg d.d. 29-01-2020: De Versnelling 0.06 
 -  Bestuursvergadering d.d. 03-03-2020: De Mauritszaal C2.19 
 -  Plenaire vergadering d.d. 24-03-2020: Raadszaal C2.34 
 
Maral Manukjan  
Secretaris 
 
 


