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Datum:      03-03-2020 
Locatie:     Stadhuis SHG C2.19  
Tijd:     9:30u – 11:30uur  
  
1. Verslag vergadering 14-01-2020 
-  Het verslag wordt goedgekeurd.   
  
2. Inkomende en Uitgaande stukken 
- Uitnodiging voor het afscheid van burgemeester Cox op 13-3-2020 
- Het concept jaarverslag Wmo-raad Sittard-Geleen 
- Verslag controle kascommissie. 
- Verslag vergadering werkgroep ASD-ZL 
 
3. Bestuurszaken 
 
a. Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
- Het verslag van de vergadering d.d. 19-2-2020 staat op de website. Het betrof 
het overleg met M.v.d. V. over de positie van het KIZ. 
- De commissie gaat de visie op het wijkgericht werken verder uitwerken. Dit 
punt staat op moment flink in de belangstelling (Groningen. Amsterdam). 
- voor het AO wil de commissie het onderzoek van bureau Pantopicon dat de 
strategische visie 2020-2030 gaat onderzoeken agenderen.  
 
b. Terugkoppeling overleg ASD-ZL m.b.t. themabijeenkomst d.d. 14-5-2020. 
De raad van Sittard-Geleen is gastheer. Er is geruild met de raad van Heerlen die 
in het najaar als gastheer optreedt. 
Het thema 14-5 is “5 jaar na de decentralisatie” Hoe ervaren de diverse 
personen het effect na 5 jaar decentralisatie.  
 
We spreken af op korte tijd navraag te doen bij mogelijke locaties en dan een 
beslissing te nemen. 
  
c. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
- De LIA is bijna afgerond. 
- Er komen twee activiteiten gericht op bewustwording. 
Een activiteit in samenwerking met de VNG voor ambtenaren en betrokken 
ervaringsdeskundigen. 
Een andere activiteit samen met communicatie gericht op het aannemen van de 
LIA. 
- We gaan de deelnemers aan de bijeenkomsten in 2019 informeren over de 
resultaten en de uitwerking in de LIA. 
- Bert van de Berg is ziek. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen en zijn herstel 
vraagt meer tijd dan verwacht. 
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- Herman is benaderd door de nieuwe ambtenaar in dienst van de  
gemeente die het overleg met de WIT op zich gaat nemen.  
Een gepland gesprek van Herman en Bert met deze ambtenaar moest worden 
afgezegd. Een nieuwe afspraak van Herman met T.A. wordt gepland. 
- W.R. gaat begin juli met vervroegd pensioen 
 
d. Terugkoppeling uit de ASD-WM 
- in 2020 1x vergaderd. OCO staat hoog op de agenda. Er is een werkgroep 
geformeerd onder leiding J. v.d. B.  
- De komende vergadering op 6-4 wordt een thema-vergadering over OCO. 
M.H. zal de OCO binnen de gemeente Sittard-Geleen komen toelichten. Mogelijk 
komt er ook iemand vanuit de gemeente Stein. 
 
e. Plenaire vergadering d.d. 24-03-2020 
- De volgende agendapunten zijn besproken: 
  1. verslag d.d. 17-12-2019 
  2. jaarverslag van de Wmo-raad Sittard-Geleen (verslag activiteiten  
  en verslag financiën) 
  3. Stand van zaken LIA 
  4. Toelichting gemeente op Strategische visie 2020-2030 en op de 
  stand van zaken resultaatgericht indiceren. 
  5. mededelingen bestuur (discussie begroting 2020) 
  6. mededelingen gemeente (nieuwe wethouders , addendum) 
  7. inbreng J. v.d. Berg m.b.t. addendum 
 
Wat betreft het concept jaarverslag. Niemand had op- of aanmerkingen dus het 
verslag kan zo naar de plenaire vergadering. 
 
f. planning/organisatie Hei-dag 
 We bespreken dat wijkgericht werken een heel breed begrip is. Binnen dit thema 
zijn verschillende aandachtspunten mogelijk. In de raad plenair bespreken wat 
leden vinden (één thema of meer). 
 
g. Bestuurlijk overleg d.d. 18-3-2020 
   Hank, Maral, Albert en Herman zullen dit overleg bijwonen.  
   agendapunten: 
   effect coalitieakkoord op beleid en uitvoering 
   kennismaken met wethouders sociaal domein. 
   afstemmen samenwerking 3 domeinen. 
 
4.    Ambtelijk Overleg 18 maart 2020  
     Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
  1.   voorbereiding plenaire vergadering 
  2.   effect addendum coalitieakkoord. 
  3.  strategische visie 2020-2030 
  4.  verkenning omgevingswet 

5. stand van zaken resultaatgericht indiceren 
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5.    WVTTK & Rondvraag 
 
      -  statuten en regels van de Wmo-raad nakijken voor de plenaire  
                  vergadering. 
         -  Bij de planning van de Hei-dag rekening houden met het college- 
            overleg op dinsdag morgen i.v.m. het  uitnodigen van        
            burgemeester en wethouders. 
 
      Verder zijn er geen noemenswaardige opmerkingen. 
 
6.    Sluiting  
 
7.    Volgende activiteit Bestuur 
 

-  Ambtelijk Overleg d.d.  18-03-2020: De Versnelling 0.06 
-  Bestuurlijk Overleg d.d. 18-03-2020: De Versnelling 0.06 
-  Plenaire vergadering d.d. 24-03-3030: Raadszaal C2.34 
-  Bestuursvergadering d.d. 14-4-2020: De Mauritszaal C2.19 
  

  
Actielijst:   
  

- In overleg besluiten over locatie 14-5-2020 
 
Maral Manukjan  
Secretaris 
 


