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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Geachte lezer en belangstellende,  

 
Het maken van het jaarverslag van de WMO-raad Sittard-Geleen is voor het bestuur steeds een 
mooie aangelegenheid extra terug te kijken op onze werkzaamheden en de resultaten. 
 
2019 was een enerverend jaar waar veel beleidstukken gepasseerd zijn en we  vooral gepleit 
hebben dat er ook naar de uitvoering kritisch gekeken moet worden. Met de mensen op de 
werkvloer hebben we uitgebreid de stand van zaken doorgenomen en gemerkt dat er veel 
ontwikkelingen zijn om de ondersteuning te verbeteren. 
 
Het denken vanuit diverse invalshoeken en niet ieder vanuit zijn eigen hokje heeft ook bij de 
beleidsmedewerkers meer aandacht gekregen.  Een integrale benadering van mensen die 
ondersteuning nodig hebben  en vertrekken vanuit hun wensen en mogelijkheden is ons motto. 
 
Met trots  kijk ik terug op de grote inzet die gedaan is omtrent het VN Verdrag voor rechten van 
personen met een beperking door de commissie Sittard-Geleen inclusief.  De gemeente heeft op 
ons advies de contacten hierover goed geformaliseerd en heeft echt door dat de toegankelijkheid 
voor alle burgers beter geregeld dient te worden. 
 
Onze heidag met veel betrokkenen en belangstellenden is een succes geweest. De leden willen dit 
ieder jaar terugzien en de belangrijke thema’s  voor onze gemeente de revue laten passeren. 
 
Ook is het goed nog eens te benoemen dat onze contacten met de beleidsmedewerkers goed 
verlopen. We worden vroeg betrokken en de adviezen worden gewaardeerd. Samen proberen we 
goed in te spelen omtrent de vragen van de burgers in relatie met de mogelijkheden van de 
gemeente.   
 
We maken ons wel zorgen of er voor de toekomst voldoende middelen zijn voor goede 
ondersteuning.  
Ook het krijgen van support van onze leden heeft aandacht nodig. We vergrijzen wat en er komen 
te weinig nieuwe mensen bij om het vele werk wat nog gedaan moet worden goed aan te kunnen 
pakken. 
 
Weet u nog iemand voor deze zinvolle activiteit? 
  
Als u naar aanleiding van dit verslag vragen heeft, willen wij deze graag van u vernemen.   
Op onze website: www.wmoraad-sittardgeleen.nl kunt u meer informatie vinden over de Wmo. 
U kunt ook een bericht achterlaten op ons email adres:info@wmoraad-sittardgeleen.nl.  
 
 
Hank van Geffen, voorzitter Wmo-raad Sittard-Geleen. 
 
 
 
 
  

http://www.wmoraad-sittardgeleen.nl/
mailto:info@wmoraad-sittardgeleen.nl
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Invulling missie en visie 
 
Organisatie 
 
De stichting Wmo-raad Sittard-Geleen is opgericht bij notariële acte van 12 oktober 2007. De 
Wmo-raad is ingesteld op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 17 april 
2007 als een erkende en in deze gemeente actief zijnde vertegenwoordiger van zelforganisaties 
van belanghebbenden op het gebied van de Wmo. 
De doelstelling van de Wmo-raad Sittard-Geleen is als volgt geformuleerd: De raad brengt 
gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van B&W bij de voorbereiding, vaststelling, 
uitvoering en evaluatie van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Deze ondersteuning omvat ook het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking 
zoals dit verdrag door de Nederlandse Overheid is geratificeerd in juli 2016. 
 

Missie: Waarom zijn we er? 
 
Wij willen een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. Dit houdt in dat iedere burger in de 
gemeente op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen uitmaken van de samenleving. 
   
Visie: Hoe pakken we dat aan? 
 
Wij willen zo veel als mogelijk belanghebbenden of hun vertegenwoordigende organisaties 
betrekken bij de voorbereiding van de adviezen. Wij streven een open en actieve dialoog na met 
het College van B&W en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente. Wij willen actief 
betrokken zijn bij de ontwikkeling, inspraak en participatie van het Wmo-beleid. Om de inwoners te 
informeren houden wij een website in stand. Ook zijn wij lid van de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein. De website van de koepel is te benaderen via: 
www.koepeladviesradensociaaldomein.nl  
  

http://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/
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Samenstelling raad en commissies 
Organisatorische wijzigingen in 2019 
 
x De heer H. Klooster is gestopt als bestuurslid in verband met persoonlijke omstandigheden; 
x Als lid van de Wmo-raad is, door persoonlijke omstandigheden,  gestopt Mw. Ph. Frenken  

(Cliëntenraden De Lembourg en Kollenberg) 
x Aan de Wmo-raad is een lid toegevoegd te weten: P. Moulen ( FNV); 
x In 2019 is van een viertal bestuursleden de tweede termijn van 4 jaren ingegaan. 
. 
In onderstaande overzichten vindt u de samenstelling per 31 december 2019 
 
Bestuursleden 
 
Dhr.  H. van Geffen   Voorzitter 
Mw.  C. Sipkema   Vicevoorzitter  
Mw.  M. Manukjan-Arakelian  Secretaris   
Dhr.  P. Lamberiks   Penningmeester 
Dhr.  A. de Rouw    Voorzitter Adviescommissie 
Dhr.  H. Evers   Commissie Sittard-Geleen inclusief 
Dhr.  R. Roelofs   Algemeen bestuurslid 
 
Leden 
 
Naam     Aard lidmaatschap 
 
Dhr. A.J. van den Berg   Persoonlijk 
Mw. O. Delil    Clientenraad Omnibus 
Dhr. P. Dreuning   Clientenraad MOVEOO 
Dhr. C.C.M. Grolleman   Sol/Kansplus/CR-Daelzicht 
Dhr. R.J.M. Guffens   PGB belangen en Auti Vriendelijk Limburg 
Dhr. L.J.A. Hennekens   Persoonlijk 
Mw. F. Hilkens    Persoonlijk 
Mw. M.P.M. Kaak-Pels   Samenwerkende ouderenvereniging Born(SOVB) 
Dhr. P.J. Kerkhofs   Persoonlijk 
Dhr. M.C. Lemeer   Cliëntenraad Zuyderland GGZ 
     Platform GGZ, Zuyderland GGZ 
Dhr. L. Lemmens   KBO Geleen Zuid & de Kluis 
Dhr. P. Moulen    Vakbond FNV 
Dhr. W.J. Schillings   Centrale Ouderen Sittard (COS) 
Dhr. J. Schreurs   Persoonlijk, lid adviescommissie 
Dhr. H.G. Vaasen   Persoonlijk 
Dhr. H. Vossen    Dienst Kerk en samenleving (DKS) 
Mw. M. Walczak   Alg. Senioren Vereniging Zuidwest Limburg 
Mw. M. Zandkuijl   Stichting Engele van Zitterd-Gelaen 
   
Adviescommissie 
Voorzitter:      Dhr. Albert de Rouw 
Secretaris:       Dhr. Jos Braam 
Lid:                   Dhr. John Schreurs 
Lid:                  Dhr. Noël Schrijen 
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Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
 

Voorzitter       Dhr. Herman Evers 
Leden:           Mw. Corinna Sipkema 
            Dhr. Alois Daemen 
            Dhr. Bert van den Berg 
    Dhr. Harrie Vaasen 
 
Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek 

 
Leden:    Mw. Corinna Sipkema, namens bestuur 
    Dhr. Albert de Rouw ( op interim basis) 

Dhr. Jan van den Berg, namens de raad 
Dhr. Leon Lemmens, namens de raad 

 
Ambtelijke contact Gemeente Sittard-Geleen: Mw. Linda  Cörvers  
 



 
 

 
 

   

Pagina | 7  
Versie: 28 februari 2020. 

 

Bestuur, raad en commissies 
 
Vergaderingen bestuur. 
 
In het verslagjaar zijn 8 bestuursvergaderingen geweest. Tijdens deze vergaderingen zijn 
onderwerpen besproken die wij aan de orde zullen stellen dan wel hebben gesteld in het Ambtelijk 
Overleg. In de volgende paragraaf worden deze onderwerpen besproken. Wilt u meer informatie 
hebben over dit overleg, verwijzen wij u naar onze website www.wmoraad-sittardgeleen.nl. De 
verslagen zijn hier te vinden onder WMO-RAAD en Vergaderingen. Daarnaast zijn er zaken 
besproken die voor het bestuur van belang zijn, doch die niet besproken zijn in enig overleg. In 
iedere vergadering brengen de commissies verslag uit. In het verslagjaar is de definitieve versie 
van het communicatieplan aangeboden. Ook heeft het bestuur zich laten informeren over de 
financiering van de z.g. 3-D’s in het sociale domein. Tevens is het bestuur aanwezig geweest in een 
gesprek van de gemeente met vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS. Op dit moment 
werkt de gemeente met een normenkader. In het gesprek is nadrukkelijk gesproken over het z.g. 
resultaat gericht indiceren, waarbij aandacht besteed is aan de wijze waarop periodiek de 
klanttevredenheid kan worden gemeten. Verder kwam aan de orde of onderzocht moet worden of 
een combinatie van beide opties mogelijk is. Tenslotte is aandacht besteed aan de organisatie van 
een z.g. hei-dag, waarbij ook vertegenwoordigers van het Sociaal Overleg en de Jeugd-
cliëntenraad waren uitgenodigd. Op deze dag was ook de verantwoordelijk wethouder aanwezig, 
die bereid was vragen van deelnemers te beantwoorden.  
 
 
Plenaire vergaderingen.  
 
Tijdens de plenaire vergaderingen van de Wmo-raad (2019: 4 maal) bespreekt het bestuur de 
stand van zaken met vertegenwoordigers van de achterban in de raad. De verslagen van deze 
vergaderingen vindt u ook terug op onze website.  
In 2019 is aandacht besteed aan de volgens onderwerpen: 
 
x Verslagen van de diverse commissies; 
x De recente ontwikkelingen bij de regio taxi; 
x Het Persoons Gebonden Budget (PGB) in het bijzonder de voorbereiding van de nieuwe      

regeling 2.0 en de lopende pilot. De raad wacht de ontwikkelingen van deze pilot af; 
x Een presentatie over de huishoudelijke ondersteuning en de hierop betrekking hebbende 

beleidsregels Wmo; 
x Terugkoppeling over de voortgang van de lokale inclusie agenda; 
x Verordening en Beleidsregels Wmo-2020. Er is toelichting gegeven op het effect van de 

actuele verordening en het nieuwe abonnementstarief; 
x Tenslotte is gesproken over de problematiek m.b.t. het aflopen van de Wmo-indicaties. 
 

Ambtelijk Overleg  
In het verslagjaar heeft het bestuur 7 x overleg gehad met ambtelijke vertegenwoordigers van de 
gemeente. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:  
 
x Aandacht, erkenning en waardering voor jonge en werkende mantelzorgers; 
x Het beleid van de gemeente met betrekking tot inclusie; 
x Fundamentele aanpak Sociaal Domein; 
x Ondersteuning laagdrempelige wijkinitiatieven 
x Integrale aanpak gebiedsgericht werken; 
x Bespreking kwartaalrapportages; 
x Wmo nazorgtraject; 
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x Monitoring Wmo door toepassing Goal Attainment Scaling (GAS); 
x Abonnementstarief maatwerkvoorziening Wmo 
x Aandacht voor respijtzorg, eenzaamheid en verward gedrag 
x Beleidsplan en kadernota Sociaal Domein; 
x Wet en uitvoeringsregeling verplichte GGZ; 
x Actualisering van het beleidsplan Sociaal Domein; 
x Aflopen Wmo indicatie 
x Concept verordening Wmo 2020; 
x Aanbesteding woonvoorzieningen; 
x Problemen in de hulpmiddelenzorg 
x Nieuwe Wmo folders gemeente; 
x Overdracht leerlingenvervoer aan het team Jeugd; 
x Premieverhoging collectieve zorgverzekering; 
x Resultaten cliënt-ervaringsonderzoek 
 
Bestuurlijk overleg 
 
In 2019 is slechts één keer overleg geweest met de verantwoordelijke wethouder voor de Wmo. In 
dit overleg is gesproken over de communicatie m.b.t. het aflopen van de Wmo-indicatie, het 
herstarten van het periodieke overleg tussen de commissie WiT en een verantwoordelijk 
ambtenaar, de resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek. 
Uiteraard is ook gesproken de samenwerking tussen het bestuur en de gemeente. Ondanks het feit 
dat dit niet op de agenda staat, komt dit altijd wel aan bod. Tenslotte zijn afspraken gemaakt over 
het vaker inplannen van dit bestuurlijk overleg. 
 
Externe bijeenkomsten 
 
Bestuur en leden van de Wmo-raad hebben deelgenomen aan de externe bijeenkomsten met als 
doel kennis te verwerven en ervaringen uit te wisselen met andere adviesraden, zodat ook onze 
adviesraad beter kan functioneren. In 2018 zijn dit de volgende bijeenkomsten geweest: 
 
Overleg Adviesraden Sociaal Domein (Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg) Het overleg 
in Zuid-Limburg is een voortzetting van het eerdere overleg tussen de adviesraden van Maastricht, 
Heerlen en Sittard-Geleen, het zogenaamde Tripool Overleg. In mei was er een thema-avond in het 
Hubertushuis in Geleen.  
Adviesraden sociaal domein (landelijk).  Door leden van het bestuur is deelgenomen aan een 
congres over adviesraden met als ondertitel: adviesraden: luis, aanjager of vormgever. 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein.  Leden van de raad hebben deelgenomen aan het 
cursusaanbod van de Koepel.  
Raad informatiebijeenkomst  Wmo- en Adviesraden Sociaal Domein Maastricht en Heuvelland. 
Voor deze bijeenkomst georganiseerd door Maastricht en Heuvelland, werden ook adviesraden uit 
Zuid-Limburg uitgenodigd. 
Mind Overkoepelend Platform GGZ. Deelgenomen aan een bijeenkomst over personen met 
verward gedrag. 
Bijeenkomst Beschermd wonen in Roermond. 
Overleg Knooppunt informele zorg. Door twee leden van het bestuur is deelgenomen aan een 
kennissessie. 
Niet aangeboren Hersenafwijking. Door de vicevoorzitter is deelgenomen aan een bijeenkomst 
van het Expertisecentrum Hersenletsel in Roermond. 
Cliëntenpanel Omnibuzz. Dit is een regulier overleg van vertegenwoordigers van cliënten van 
Omnibuzz. Vanuit de Wmo-raad hebben drie leden zitting in dit panel.  
Leden van de commissie Sittard-Geleen inclusief  hebben deelgenomen aan een themadag 
Limburg inclusief en een themabijeenkomst VN-verdrag gemeente Stein 
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Verslagen van adviesorganen 
 
Adviescommissie 
  
Algemeen: 
De Adviescommissie heeft over diverse onderwerpen advies uitgebracht aan het bestuur van de 
Wmo-raad Sittard-Geleen. 
Tevens heeft de commissie enkele specifieke thema’s nader in beschouwing genomen. 
 
Adviezen Beleidszaken: 
 
Verordening Wmo 2020: Op grond van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage 
Wmo, per 01 januari 2020, is door de gemeente Sittard-Geleen de “Verordening Wmo gemeente 
Sittard-Geleen 2019” aangepast. De Adviescommissie heeft over het concept van de aangepaste 
verordening een advies uitgebracht. 
 
Adviezen Overige zaken: 
 
Naast bovengenoemde advies is ook advies uitgebracht over: 
a. De nieuwe flyer Wmo-raad Sittard-Geleen: 
b. De concepten van de nieuwe Wmo folders van de gemeente Sittard-Geleen 
 
Thema’s: 
 
Wijk- / Gebiedsgericht werken: Door de Adviescommissie zijn diverse gesprekken gevoerd met 
wijkverpleegkundigen en Partners in Welzijn. De nadruk heeft hierbij vooral gelegen op het belang 
van preventie en voorliggend veld, de analyse van de wijken en buurten en de initiatieven vanuit de 
wijken en buurten. De aandacht voor personen met verward gedrag is hierin meegenomen. Dit thema 
krijgt een vervolg in 2020. 
 
Sociaal Domein: Door ambtenaren van de gemeente is een toelichting gegeven op Thema 6 ‘Sociaal 
Domein’ van de Programmabegroting 2019 en de financiering van de 3D’s. 
 
 
Commissie Sittard-Geleen inclusief 
 
Het hoopvolle eind van 2018 heeft zich in 2019 voortgezet. De commissie heeft in 2019 nauw 
samengewerkt met de gemeente aan het tot stand komen van beleid met betrekking tot Inclusie. 
In februari was het zover dat het definitieve voorstel tot intensivering inclusief beleid door het 
college werd aangenomen. Hoopvol bericht was ook dat de gemeente Sittard-Geleen ging 
deelnemen aan een pilot “Een Sterke Start”. Een project van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de Alliantie voor implementatie van het VN- verdrag Handicap waarbij de gemeente 
steun krijgt bij het ontwikkelen van een Lokale Inclusie Agenda (LIA).De commissie Sittard-Geleen 
Inclusief is door de gemeente van meet af aan nauw betrokken bij dit project.  
 
Verder waren leden van de commissie betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe 
beeldkwaliteit catalogus openbare ruimte en bij de verbetering van de toegankelijkheid van de 
website van de gemeente. Contact van de ambtenaren met “de doelgroep” was hier een punt van 
aandacht. 
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Het project Sterke Start heeft geresulteerd in drie bijeenkomsten waarbij medewerkers van de 
gemeente, ervaringsdeskundigen (de doelgroep) en vertegenwoordigers van belangengroepen in 
gesprek gingen over punten die belangrijk zijn voor de LIA. 
  
Naast dit project hebben de gemeente Sittard-Geleen en de commissie ook het manifest “Samen 
voor inclusie! Iedereen doet mee!” ondertekend. Op aanraden van de commissie werd de 
samenwerking met Beek en Stein gezocht. Dit leidde ertoe dat op 21-6-2019 de wethouders van 
de drie gemeenten samen het manifest ondertekenden met ervaringsdeskundigen uit de drie 
gemeenten. Het is de bedoeling dat de gemeenten, in zaken over inclusie, samen blijven werken. 
Werden in de eerste bijeenkomst van de Sterke Start allerlei aandachtspunten aangedragen, in de 
tweede bijeenkomst werd nagedacht hoe hier uitvoering aan gegeven kon worden. In de derde 
bijeenkomst werd vervolgens aangegeven welke punten prioriteit verdienen. (van alle drie de 
bijeenkomsten staat een uitgebreid verslag op de website van de gemeente) 
 
Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek 
 
Deze adviesraden hebben in samenwerking met Burgerkracht Limburg 4 keer per jaar overleg. Het 
doel van dit overleg is uitwisseling van informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen 
binnen het Sociaal Domein in het algemeen en van de eigen gemeente in het bijzonder. Naast onze 
raad zijn vanuit onze eigen gemeente in dit overleg vertegenwoordigd: het Sociaal Overleg en de 
Jongeren Cliëntenraad Westelijke Mijnstreek.  
In deze adviesraad zijn zaken besproken die van belang zijn voor de gehele Westelijke Mijnstreek.  
 
In 2019 is voornamelijk aandacht besteed aan het nut van de onafhankelijke cliënt ondersteuning. 
Hiervoor is een kleine werkgroep samengesteld die een soort raamwerkdocument gaat uitwerken 
op basis van bestaande documenten binnen de vertegenwoordigde gemeenten zoals de 
contourennota van Maastricht-Heuvelland over dit thema. Ook heeft het overlegorgaan aandacht 
besteed aan de laaggeletterdheid en het gezondheidsakkoord Limburg.  
 
Daarnaast zijn er presentaties geweest door een bestuurslid van de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein, een medewerker van Burgerkracht Limburg over het project “Senior Friendly 
Communities” en een beleidsambtenaar van onze gemeente over de nieuwe wet Verplichte GGZ. 
 
De adviesraad zal in 2020 verder aandacht besteden aan diverse onderwerpen uit dit verslagjaar 
zoals een raamwerkdocument om bredere bekendheid te geven aan de onafhankelijke cliënt 
ondersteuning. Ook staat het terugdringen van de laaggeletterdheid  op de agenda. Dit is de 
doelstelling van de “Coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek”. Daarnaast wordt er verdere 
invulling gegeven aan het “Gezondheidsakkoord Limburg. Ook dit jaar zullen er weer enkele 
presentaties op de agenda staan. 
Tenslotte ligt het in de bedoeling dat een vertegenwoordiger van het participatie platform Echt-
Susteren bij de adviesraad gaat aansluiten. 
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Vooruitblik 
 

Toekomst van de raad. 
 
De toekomst van de raad wordt regelmatig besproken tijdens de plenaire vergaderingen van de 
raad. In het bestuurlijk overleg hebben wij aangegeven dat wij willen komen tot intensievere 
contacten met de Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek (Jeugdzorg) en het Sociaal Overleg 
Sittard-Geleen. Samenwerking en integratie worden opgepakt als speerpunt. Tot onze 
tevredenheid kunnen we constateren dat er steeds meer begrip is voor onze standpunten. Het 
bestuur blijft aandacht besteden aan de afstemming tussen de drie wetten in het Sociaal Domein. 
We streven ernaar te komen tot één algemene adviesraad met daarin onderverdeling in sub-raden. 
 
Waarmee gaan we ons bezig houden 
 
De toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning 
Het bestuur zal de verdere ontwikkelingen van het nieuw opgestelde normenkader blijven volgen. 
Wij realiseren ons terdege dat de invoering van dit nieuwe stelsel een enorme klus zal zijn.  
 
Sociale Infrastructuur 
In het beleidsplan 2017-2019 heeft het College van B&W besloten een beroep te doen op de 
“Sociale Infrastructuur” en hierbij twee ontwikkelingen centraal te stellen: 
Sterke wijken en dorpen die tevens een vangnet zijn voor kwetsbare doelgroepen; 
Het gebiedsgericht organiseren van (de toegang tot) ondersteuning en het aansluiten hiervan op 
wat in wijken, kernen en dorpen aan mogelijkheden voor ondersteuning aanwezig is.  
De Wmo-raad wijst hierbij op de voorwaarden in de Wmo 2015. Hierin wordt gesteld dat het 
realiseren van sociale wijkteams een absolute voorwaarde is om de wet op gepaste wijze uit te 
voeren. Vier jaar na de invoering van deze wet kan geconstateerd worden dat de gemeente er 
onvoldoende in geslaagd is dit te verwezenlijken. Het bestuur zal aan deze ontwikkelingen op 
gepaste wijze aandacht besteden.  
 
Bovenstaande onderwerpen zullen blijven terugkomen op de agenda van het Ambtelijk Overleg en 
tijdens de besprekingen in het bestuurlijk overleg. 
 
 
Adviescommissie 
 
Het programma 2020 van de adviescommissie bestaat uit de volgende onderwerpen. 
 
x Gemeentelijke beleidsplannen Wmo en Sociaal Domein: Hierbij in het bijzonder aandacht voor 

het te verwachten effect van de uitvoering van het beleid op zorgvragers 
x Borging “Personen met verward gedrag” en “Beschermd wonen” in gemeentelijk beleid, besluit 

en beleidsregels 
x Wijkgericht werken: 

a. Verdere uitwerking en invulling notitie Wijkgericht werken 
b. Preventie en voorliggend veld 
c. De opbouw van sociaal sterke wijken/buurten 
d. Inclusiviteit, i.s.m. Commissie S-G Inclusief 
e. Aandacht voor en borging van: 

(i) Personen met verward gedrag 
(ii) Beschermd wonen 
(iii) Wet verplichte GGZ 
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x Daarnaast zal de commissie ook adviezen uitbrengen over incidentele onderwerpen op verzoek 
van het bestuur.  

 
 
 
Commissie Sittard-Geleen inclusief 
 
De commissie heeft veel inspanning verricht om de Lokale Inclusie Agenda (LIA) tot stand te 
brengen samen met vertegenwoordigers van de doelgroepen en de gemeente.  
 
In 2020 zal verder aandacht besteed worden aan het hervatten van het structurele overleg tussen 
de gemeente en de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid. Dit overleg heeft lange tijd stilgelegen 
omdat er geen ambtelijke ondersteuning beschikbaar was. Positief is wel dat de noodzaak hiervan 
wordt ingezien en de voorbereiding tot de hervatting van dat overleg loopt. 
 
Aan het eind van 2019 was er een duidelijke lijst met projecten die een plaats moeten krijgen in de 
LIA. De commissie was zeer tevreden over de samenwerking met de contactambtenaar wat betreft 
de LIA. De commissie zal ook in 2020 weer intensief betrokken worden bij de uiteindelijke 
uitwerking van de LIA en het volgen daarvan. 
 
De commissie ziet het onder andere als een grote uitdaging de betrokken bewoners met een 
beperking, die hun bijdrage hebben geleverd aan het project Sterke Start, ook verder bij de 
uitvoering van de LIA betrokken te houden.  Het zal zelfs een opgave worden onder het motto 
“Niets over ons zonder ons.” meer ervaringsdeskundigen te vinden die in de diverse projecten hun 
bijdrage kunnen en willen leveren. Kortom de commissie zit ook in 2020 niet zonder werk. 
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Bijlage: Financieel overzicht 2019 en begroting 2020 
  
Aan:   de plenaire vergadering van de Wmo-raad 
Van:   Piet P. Lamberiks, namens het bestuur van de Wmo-raad 
 
Sittard, maart 2020 
 
Geachte leden van de algemene vergadering, 
 
Conform het bepaalde in de statuten, treft u hierbij de volgende financiële overzichten aan:  
 
x Financieel overzicht over het boekjaar 2019; 
x Begroting 2020. 
 
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een tekort van € 2.692. Het tekort was lager dan de begroting 
en is ten laste van het Eigen Vermogen gebracht.  
 
In het verslagjaar is een aantal projecten gerealiseerd zoals het uitbrengen van een Wmo flyer en 
het communicatieplan. Daarnaast heeft het bestuur ook een z.g. heidag georganiseerd. 
 
Het financieel overzicht 2019 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van  
3 maart 2020. 
 
Ik hoop dat ik voldoende toelichting heb verstrekt en ben graag bereid desgevraagd uitleg te 
geven. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Piet Lamberiks, penningmeester 
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Financieel  Overzicht Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen 2019

Omschrijving van soort en vergoeding Begroot Realisatie Realisatie
2019 2019 2018

1  Onkostenvergoedingen
1A Vergaderingen Wmo.-Raad 1.500        1.550        1.185        
1B Bestuursvergaderingen 960           840           855           
1E Ambtelijk overleg 720           920           585           
1F Overleg Wethouder 120           60            165           
1G Extra vergaderingen 1.200        1.040        490           

Correcties onkostenvergoedingen vorige jaren -               (275)         -               
4.500       4.135      3.280      

2  Deskundigheidsbevordering 500          303         -              

3  Kosten Interne organisatie
3A-1 Kantoor en administratieve benodigheden 700           -               550           
3A-2 Contributie koepel Sociaal Domein 500           500           500           
3B Voorzitter 1.000        1.000        1.000        
3C Vice-voorzitter 1.000        1.000        1.000        
3D Secretariaat 1.000        1.000        1.000        
3E Penningmeester 1.000        1.000        1.000        
3F Voorzitter adviescommissie 1.000        1.000        1.000        
3G Voorzitter SG Inclusief 1.000        1.000        1.000        
3H Overige Bestuursleden 1.000        925           917           
3I Adviescommissie 2.500        1.460        1.160        
3K Adviesraden Westelijke Mijnstreek 300           420           680           
3L Commissie WIT 2.650        2.100        2.650        
3M Commissie Sittard-Geleen inclusief 2.650        2.670        750           
3N Reiskosten 500           139           371           

16.800     14.214    13.578    

4  Externe kosten website 500           669           971           
5  Adm. ondersteuning en drukwerk 500           404           -               
6  Representatiekosten 500           256           50            
7  Onvoorzien en diversen 320           100           -               
8  a Bestuursprojecten : Wmo flyer/Overig 1.500        1.493        272           
8  b Bestuursprojecten: Organisatie verg. SD en Heidag 1.500        1.392        -               
8  c Bestuursprojecten : communicatieplan -               x 726           x 726           

4.820       5.040      2.019      

x Communicatieplan: het betreft 2 gelijke termijnen

Totaal 26.620     23.692    18.877    

Toegezegd subsidie Gemeente 21.000     21.000    21.000    

Resultaat (5.620)     (2.692)     2.123      

Saldo bank 31-12-2019/2018 38.065      41.422      
Saldo bank 1-1-2019/2018 (41.422)     (38.574)     

Mutatie bank (3.357)     2.848      

Afgewikkelde balansposten 1-1-2019/2018 965           240           
Balansposten 31-12-2019/2018 (300)         (965)         

(2.692)     2.123      
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Begroting 2020 
 
 
Aan:  de leden van de Wmo-raad 
Betreft:  begroting 2020 
Sittard  6 december 2019 
 
Geachte leden van de Wmo-raad, 
 
Bijgaand treft u de begroting aan van de Wmo-raad van het boekjaar 2020. Deze begroting sluit 
met een totaal kostenbedrag van € 25.690. Het subsidiebedrag van de Gemeente moet nog 
worden vastgesteld. Voorlopig wordt uitgegaan van het subsidie over voorgaande jaren ad. € 
21.000. Het begrote tekort zal worden gedekt uit de, in het verleden, opgebouwde Algemene 
Reserve. Bij deze begroting kan de volgende aanvullende toelichting worden gegeven. 
 
De algemene werkzaamheden van de stichting zijn gebaseerd op de statuten: 
 
“De stichting heeft ten doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van het  
Gemeentebestuur van de gemeente Sittard-Geleen bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en 
evaluatie van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (deze wet 
hierna ook genoemd: Wmo).” 
 
Voor de realisatie van deze doelstelling laat het bestuur zich ondersteunen door twee commissies 
te weten de adviescommissie en de commissie Sittard-Geleen Inclusief 
 
De adviescommissie heeft voor het jaar 2020 de volgende onderwerpen in hun jaarplan 
opgenomen. Naast algemene adviezen, zowel gevraagd als ongevraagd, wordt aandacht besteed 
aan de volgende onderwerpen: 
 
1. Gemeentelijke beleidsplannen Wmo en Sociaal Domein 
 
a. Advisering. Hierbij in het bijzonder aandacht voor het te verwachten effect van de     

uitvoering van het beleid op zorgvragers 
b. Borging “Personen met verward gedrag” en “Beschermd wonen” in gemeentelijk beleid, 

besluit en beleidsregels 
 
2. Wijkgericht werken: 
 
a. Verdere uitwerking en invulling notitie Wijkgericht werken 
b. Preventie en voorliggend veld 
c. De opbouw van sociaal sterke wijken/buurten 
d. Inclusiviteit in samenwerking met commissie SG-inclusief 
e. Aandacht voor en borging van: 
x Personen met verward gedrag 
x Beschermd wonen 
x Wet verplichte GGZ 
f. Evaluatie en bijsturing 
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De commissie Sittard-Geleen inclusief 
 
De commissie zal aandacht besteden aan het tot stand komen van een inclusieve gemeente. In het 
bijzonder gaat het om de implementatie zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de uitwerking 
daarvan in een lokale inclusie agenda, die medio 2020 zal worden besproken door het College van 
B&W en vervolgens door Raad zal worden vastgelegd. 
 
Aanvullende toelichting 
 
De Wmo-raad Sittard-Geleen heeft de organisatie op zich genomen van de vergaderingen van 
Wmo-raden (Sociaal Domein) van Zuid-Limburg. In de begroting is hiervoor een bedrag 
opgenomen van € 1.000 onder de post bestuurs-projecten.  
 
 
De begroting 2020 is als bijlage toegevoegd.  
 
Het bestuur van de Wmo-raad hoopt op een vruchtbare discussie met betrekking tot alle zaken die 
binnen de maatschappelijke ondersteuning van belang zijn voor alle burgers van de Gemeente 
Sittard-Geleen 
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Begroting Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen 2020

Rubriek Omschrijving van soort en vergoeding Begroot 2020 Begroot 2019

1            Onkostenvergoedingen

1A Vergaderingen Wmo.-raad 1.300€                 1.500€                
1B Bestuursvergaderingen 1.000€                 960€                   
1E Ambtelijk overleg 940€                    720€                   
1F Overleg Wethouder 300€                    120€                   
1G Extra vergaderingen 1.200€                 1.200€                

4.740€                 4.500€                

2            Deskundigheidsbevordering 500€                    800€                   

3            Kosten Interne organisatie

3A-1 Kantoor en administratieve benodigheden 500€                    700€                   
3A-2 Contributie koepel Sociaal Domein 500€                    500€                   
3B Voorzitter 1.000€                 1.000€                
3C Vice-voorzitter 1.000€                 1.000€                
3D Secretariaat 1.000€                 1.000€                
3E Penningmeester 1.000€                 1.000€                
3F Voorzitter adviescommissie 1.000€                 1.000€                
3G Voorzitter VN-commissie 1.000€                 1.000€                
3H Bestuursleden 1.000€                 1.000€                
3I Adviescommissie 2.500€                 2.500€                
3K Adviesraden Westelijke Mijnstreek 300€                    300€                   
3L Werkgroep Integrale Toegankelijkheid 2.650€                 2.650€                
3M Commissie SG inclusief 3.200€                 2.650€                
3N Vervoerskosten 300€                    500€                   

16.950€               16.800€              

4            Externe kosten website 500€                   500€                  
5            Administratieve ondersteuning en drukwerk 400€                   500€                  
6            Representatiekosten 400€                   500€                  
7            Onvoorzien en diversen 300€                   320€                  
8            Bestuursprojecten (organisatie vergadering extern) 1.900€                3.000€               

Totaal 25.690€               26.920€             

Toegezegd subsidie Gemeente 21.000€               21.000€             

Resultaat (4.690)€               (5.920)€              
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Verslag kascommissie Wmo-Raad Sittard-Geleen over het jaar 2019 
 
Aan:   Het bestuur van de Stichting Wmo-raad Sittard-Geleen 
 De algemene vergadering van de Wmo-raad Sittard-Geleen 
 
Inleiding 
 
Op basis van de statuten artikel 8 lid 3 heeft de algemene vergadering van de Wmo-Raad de 
kascontrolecommissie benoemd. De commissie voor het jaar 2019 bestaat uit dhr. P. Hennekens 
en dhr. P. Dreuning 
 
Het financieel overzicht bestaat uit een opstelling van baten en lasten over 2019 en een 
vermogensopstelling per 31 december 2019.  
 
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een tekort van € 2.692 ( 2017 overschot van € 2.123  
Het tekort over 2019 is ten laste gebracht van het vermogen. Het banksaldo per 31 december 
2019 bedraagt € 38.065 Per 31 december 2018 was dit saldo € 41.422. 
 
Rapportage omtrent de bevindingen 
 
De commissie heeft het financieel overzicht over 2019 gecontroleerd op basis van de aanwezige 
bescheiden. Zij komt tot de conclusie dat het financieel overzicht een correct beeld geeft van de 
baten en lasten over 2019 en de vermogensopstelling per 31 december 2019 
 
De commissie adviseert het bestuur het financieel overzicht vast te stellen en daarmee aan de 
penningmeester decharge te verlenen over zijn beheer en over zijn verslaglegging over het 
afgelopen boekjaar.  
 
Tevens adviseert de commissie aan de Wmo-Raad decharge te verlenen aan het bestuur voor de in 
2019 verrichte handelingen voor zover die uit het financieel overzicht blijken. 
  
Sittard-Geleen, 28 februari 2020 
 
Besluit tot goedkeuring door de kascommissie 
 
 
 
 
P. Hennekens     P. Dreuning 
 
 
Besluit tot vaststelling en decharge, genomen in de vergadering van 3 maart 2020 
 
 
 
 
 
H. van Geffen, voorzitter van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen 
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