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Voorwoord van de voorzitter
Geachte lezer en belangstellende,
2018 is voor ons een druk jaar geweest. Diverse beleidstukken zijn aan ons voor advies
aangeboden. Er zijn ook kritische terugblikken geweest. We hebben ons steeds afgevraagd of
onze adviezen voldoende nut hebben gehad. Belangrijk is wel om vast te stellen dat het
voorgenomen beleid ook adequaat wordt uitgevoerd.
Verder hebben we moeten constateren dat er nog veel gedaan moet worden aan een
duidelijke integrale aanpak binnen het sociale domein. We stemmen een aantal zaken af met
de twee adviesorganen van jeugd en sociaal overleg. Gezamenlijk zullen wij over diverse
thema’s afstemmingen zoeken en erop toezien dat het bestuur van de gemeente ons serieus
blijft nemen.
In het afgelopen jaar is ook veel aandacht besteed aan de gemeentelijk aanpak van het VNverdrag voor de rechten van de mensen met een beperking (handicap). Het bestuur heeft
samen met de commissie Sittard-Geleen inclusief in een brief aan de formateur aandacht
gevraagd voor de problematiek. Wij zijn erg tevreden met de ontwikkelingen en mogen
constateren dat een en ander in een stroomversnelling is terecht gekomen. Afstemming met de
Werkgroep integrale Toegankelijkheid (WiT) is dan noodzakelijk.
Een punt van zorg is ook de afnemende vertegenwoordiging van de achterban in de plenaire
vergaderingen van de raad.
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.
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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.

Pagina | 3
Versie: 18 maart 2019

Samenstelling raad en commissies
Organisatorische wijzigingen in 2018


De stichting CG-beleid (Chronisch zieken en Gehandicapten Beleid) heeft als bestuurslid van de
Wmo-raad afgevaardigd de heer Henk Klooster.



De heer Arno Parren als bestuurslid gestopt.



Aan de Wmo-raad zijn twee leden toegevoegd te weten: dhr. P.Dreuning (Cliëntenraad
MOVEOO) en mw. M. Zandkuijl (Stichting Engele van Zitterd-Gelaen)



Gestopt als lid van de raad is dhr. N. Schrijen. Hij blijft wel lid van de adviescommissie.



Het lid dhr. J. Verbeet is overleden.

Onderstaande tabellen geven de samenstelling weer per 31 december 2018

Bestuursleden
Dhr.

H. van Geffen

Voorzitter

Mw.

C.Sipkema

Vice-voorzitter

Mw.

M. Manukjan-Arakelian

Secretaris

Dhr.

P. Lamberiks

Penningmeester

Dhr.

A. de Rouw

Voorzitter Adviescommissie

Dhr.

H. Evers

Dhr.

H. Klooster

Algemeen bestuurslid

Dhr.

R. Roelofs

Algemeen bestuurslid

Commissie Sittard-Geleen inclusief
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Leden
Naam

Aard lidmaatschap

Dhr. A.J. van den Berg

Persoonlijk

Mw. O. Delil

Clientenraad Omnibus

Dhr. P. Dreuning

Clientenraad MOVEOO

Mw. Ph. Frenken

Cliëntenraad verpleeghuis de Lembourg
Cliëntenraad de Baenje & de Kollenberg

Dhr. C.C.M. Grolleman

Sol/Kansplus/CR-Daelzicht

Dhr. R.J.M. Guffens

PGB belangen
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. G.E.M. Maas

Vakbond FNV

Dhr. W.J. Schillings

Centrale Ouderen Sittard (COS)

Dhr. J. Schreurs

Persoonlijk, lid adviescommissie

Mw. M. Sitompul

Persoonlijk

Dhr. H.G. Vaasen

Persoonlijk

Dhr. H. Vossen

Dienst Kerk en samenleving (DKS)

Mw. M. Walczak
Mw. M. Zandkuijl

Algemen Senioren Vereniging Zuidwest Limburg
Stichting Engele van Zitterd-Gelaen
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Adviescommissie
Voorzitter:

Dhr. Albert de Rouw

Secretaris:

Dhr. Jos Braam

Lid:

Dhr. John Schreurs

Lid:

Dhr. Noël Schrijen

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

Ambtelijke contact Gemeente Sittard-Geleen
Mw. Linda Cörvers
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Bestuur, raad en commissies
Vergaderingen bestuur en raad
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.wmoraadsittardgeleen.nl. De verslagen zijn hier te vinden onder WMO-RAAD en Vergaderingen.
Tijdens de plenaire vergaderingen van de Wmo-raad (2018: 5 maal) legt het bestuur
verantwoording af. De verslagen van deze vergaderingen vindt u ook terug op onze website.

Ambtelijk Overleg
In het verslagjaar heeft het bestuur 6 x overleg gehad met ambtelijke vertegenwoordigers van
de gemeente. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:


De Wmo verordening 2019;



Stand van zaken Knooppunt Informele zorg;



Evaluatierapport “Gebiedsgericht werken Sociaal Domein Sittard-Geleen;



Cliënt ervaringsonderzoek Wmo 2017;



Vormgeving speerpunt “Positieve Gezondheid”;



Stand van zaken “Personen met verward gedrag”;



Verslag onderzoek Seniorvriendelijke Gemeente;



Kwartaal overzichten Sociaal Domein;



Stand van zaken aanpassing Huishoudelijke Hulp op basis van nieuwe normenkader
alsmede het abonnementstarief;



Rapport “Zorg voor burgers” van de Nationale ombudsman



Plan van aanpak Verwarde personen en de invoering van de Crisiskaart Westelijke
Mijnstreek;



Regionaal plan van aanpak Beschermd wonen Westelijke Mijnstreek;



Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking;



Bezuiniging Sociaal Domein n.a.v. de begrotingsdiscussie.
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Bestuurlijk overleg
Tijdens een drietal overleggen met de verantwoordelijke wethouders Sociaal Domein zijn de
volgende onderwerpen besproken:


Inbedding/borging van het VN-verdrag in bestaand en nieuw beleid;



Het coalitieakkoord van het nieuwe college;



Een toekomstig bestendige huishoudelijke ondersteuning op basis van een lokaal
gedragen en objectief normenkader.



Samenwerking met en eventueel toekomstige samenvoeging van de drie adviesraden in
het Sociaal Domein.

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.



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.



Overleg Knooppunt informele zorg .



Niet aangeboren Hersenafwijking. Door de vicevoorzitter is deelgenomen aan deze
jaarlijkse bijeenkomst.



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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Themabijeenkomst Sociaal Domein en mobiliseren Burgerkracht. Deze
Themabijeenkomst werd georganiseerd door het Overleg Adviesraden Sociaal Domein
Zuid-Limburg en het Huis voor de zorg.



Personen met verward gedrag. Door een lid van de raad is deelgenomen aan het
slotcongres in Amersfoort.

Terugblik
In het verslagjaar is door het bestuur in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende
vraagstukken:
De toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning;
We hebben gesproken over de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
met betrekking tot het toekennen van huishoudelijke ondersteuning aan de hand van de
bestaande normering. Deze uitspraak had ook gevolgen voor huishoudelijke hulp in de
gemeente. Door een adviesbureau is een objectief normenkader uitgewerkt. Er is overleg
geweest met de vertegenwoordigers van de gemeente over het effect van deze normen op de
toekomstige aanbesteding, toekenning en uitvoering van huishoudelijke ondersteuning. Ook is
gesproken over de tijdsplanning bij het invoeren van dit nieuwe normenkader. Het bestuur van
de Wmo-raad heeft nadrukkelijk aangegeven dat nauwkeurigheid belangrijker is dan snelheid,
In verband met de invoering zijn door de gemeente nieuwe “Beleidsregels Wmo 2019” en een
“Wijzigingsbesluit Verordening Wmo 2019” opgesteld
Het plan van aanpak Verwarde personen Westelijke Mijnstreek;
Bij dit onderdeel hebben wij aandacht besteed aan de Invoering van de crisiskaart. Ook is
gesproken over de herkenning van signalen van verward gedrag en hoe daarmee om te gaan.
Het VN-verdrag voor de rechten personen met een beperking;
Door het bestuur van de Wmo-raad is een interne adviescommissie (Sittard-Geleen inclusief)
ingesteld. De voorzitter van de commissie brengt in de bestuursvergaderingen verslag uit van
de vergaderingen.
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Het bestuur heeft kennisgenomen van de jaarlijkse rapportage door het College voor de
Rechten van de Mens over de naleving van het VN-verdrag in Nederland. Het bestuur trekt uit
deze rapportage de conclusie dat we in de gemeente Sittard-Geleen nog aan het begin staan
van het inclusiebeleid.
Het bestuur is tevreden over de ontwikkelingen in 2018. Het college heeft ambtelijke
ondersteuning ingezet voor de verdere uitvoering van de verplichtingen uit het VN-verdrag.
Cliënt ervaringsonderzoek 2017.
Wij hebben verdere verduidelijking gevraagd en verkregen over de resultaten van dit
onderzoek.

Adviescommissie
De adviescommissie heeft aan het bestuur verslag uitgebracht over het verslagjaar 2018. Tevens
zijn in dit verslag de programmapunten over 2019 opgenomen. De onderwerpen van de
adviescommissie zijn uiteraard ook zaken geweest die bij het bestuur behandeld zijn. De
commissie heeft de volgende adviezen uitgebracht:


Aanpassing Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019. Deze verordening is op
onze website geplaatst.



Aan alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
2018 is een brief gestuurd met aandachtspunten in het Sociaal Domein. Aandacht is
gevraagd over het VN-verdrag, het Gebiedsgericht werken, Positieve gezondheid en de
Integrale benadering in het Sociaal Domein.



Verder heeft de adviescommissie aandacht besteed aan de onderwerpen Gebiedsgericht
werken en de Klachten- en bezwaarprocedure alsmede de kwaliteitsbewaking.



Enkele vragen ter verduidelijking over het rapport cliëntervaringen Wmo Gemeente SittardGeleen.
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Commissie Sittard-Geleen inclusief
Mede voor de verdere beleidsontwikkelingen in de gemeente is ambtelijke ondersteuning
verkregen. De commissie is zeer ingenomen met de samenwerking en heeft het volste
vertrouwen in de uitwerking van het VN-verdrag. Zij merkt hierbij op dat ook voor deze
vraagstukken geldt dat “Keulen en Aken niet op een dag zijn gebouwd”. Het bestuur tekent
hierbij aan dat kwaliteit de voorkeur verdient boven de kwantiteit.
.

Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek
In deze adviesraad zijn zaken besproken die van belang zijn voor de gehele Westelijke
Mijnstreek. Leden van de adviesraden waren vertegenwoordigd tijdens de volgende
bijeenkomsten:
Presentatie Contourennota Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO);
Presentatie van de VN-ambassadeurs;
Een themabijeenkomst inzake OCO;
In 2018 is voornamelijk aandacht besteed aan de onafhankelijke cliëntondersteuning en de
jeugdzorg. Tevens is gesproken over Sociale Wijkteams in relatie met Gebiedsgericht werken,
de aanpak beschermd wonen en de zorgkrachtmonitor Tijdens de plenaire vergaderingen
brengen de deelnemers aan deze bijeenkomst verslag uit van de besproken onderwerpen.

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.
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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.
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Bijlage: Financieel overzicht 2018 en begroting 2019
Aan:

de algemene vergadering van de Wmo-raad

Van:

Piet P. Lamberiks, namens het bestuur van de Wmo-raad

Sittard, maart 2019
Geachte leden van de algemene vergadering,
Conform het bepaalde in de statuten, treft u hierbij de volgende financiële overzichten aan:


Financieel overzicht over het boekjaar 2018;



Begroting 2019.

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een overschot van € 2.123. Dit overschot is toegevoegd
aan het vermogen.
Het financieel overzicht 2018 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 26
februari 2019.
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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Fin . Ov e r zich t Stich tin g W m o- Ra a d Sitta r d- Ge le e n 2 0 1 8
Ru br ie k

Be gr oot 2 0 1 8

Re a lisa tie 2 0 1 8

Re a lisa tie 2 0 1 7

Vergaderingen Wmo.-Raad
Bestuursvergaderingen
Ambtelijk overleg
Overleg Wethouder
Extra vergaderingen

€
€
€
€
€
€

1.800
960
960
120
1.200
5 .0 4 0

€
€
€
€
€
€

1.185
855
585
165
490
3 .2 8 0

€
€
€
€
€
€

780
780
570
45
400
2 .5 7 5

2

D e sk u n digh e idsbe v or de r in g

€

800

€

-

€

478

3

Koste n I n te r n e or ga n isa tie
Kantoor en administratieve benodigheden
Contributie koepel Sociaal Domein
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Voorzitter adviescommissie
Voorzitter VN-commissie
Overige Bestuursleden
Adviescommissie
Adviesraden Westelijke Mijnstreek
Commissie WIT
Commissie Sittard-Geleen inclusief
Reiskosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.400
300
2.650
2.650
500
1 7 .2 0 0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

550
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
917
1.160
680
2.650
750
371
1 3 .5 7 8

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Ex te r n e k oste n w e bsite
Adm in istr a tie v e on de r ste u n in g e n dr u k w e r k
Re pr e se n ta tie k oste n
On v oor zie n e n div e r se n
Be stu u r spr oj e cte n ( AVG+ com m .pla n )

€
€
€
€
€

500
675
600
320
1.000

Tota a l

€

2 6 .1 3 5

1 8 .8 7 7

1 7 .4 5 1

Toe ge ze gd su bsidie Ge m e e n te

€

2 1 .0 0 0

2 1 .0 0 0

2 1 .0 0 0

Resultaat

€

- 5 .1 3 5

1
1A
1B
1E
1F
1G

3A-1
3A-2
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3K
3L
3M
3N

4
5
6
7
8

Om sch r ij v in g v a n soor t e n v e r goe din g
On k oste n v e r goe din ge n

971
50
998

€

2 .1 2 3

150
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.125
1.201
270
2.650
713
255
1 2 .3 6 4
1.180
187
102
47
518

€

3 .5 4 9
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Aansluiting resultaat met de mutaties in de bankrekening alsmede de mutaties in de balansposten
Saldo bank 31-12-2018

€ 41.422

Saldo bank 31-12-2017

€ 38.574
------------

Mutatie bank

€. 2.848 (toename banksaldo)

Bij: nog te betalen op 31-12-2017

€.

240++

Af: nog te betalen op 31-12-2018

€.

965---

-----------Resultaat over 2018

€. 2.123
=======
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Begroting 2019

Geachte leden van de Wmo-raad,
Bijgaand treft u de begroting aan van de Wmo-raad van het boekjaar 2019. Deze begroting
sluit met een totaal kostenbedrag van € 26.620. Het subsidiebedrag van de Gemeente is
inmiddels vastgesteld op € 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 VN-verdrag.
De adviescommissie heeft voor 2019 de volgende vijf thema’s benoemd:


Gebiedsgericht werken, in het bijzonder: ervaringen op basis van de gemeente brede uitrol,
toegang tot de kwaliteit van de zorg en het (mogelijk) functioneren van wijkteams.



Personen met verward gedrag: borging in gemeentelijk beleid en beleidsregels, ervaringen met
betrekking tot de uitvoering o.a. van deskundigen.



Voortgang cliënt ervarings onderzoek Wmo. Bijzondere aandacht voor analyse, conclusies en
opgedane ervaringen op basis van de resultaten uit voorgaande jaren.



Clientondersteuning, in het bijzonder organisatie en communicatie.



Beschermd wonen: plan van aanpak en vertaling naar gemeentelijk beleid en beleidsregels.
De commissie VN-verdrag (Sittard-Geleen inclusief) 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.
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Naast deze thema’s zal in het komende jaar bovendien aandacht besteed worden aan de
volgende aspecten in relatie tot de Wmo:
1.

Het sociale domein omvat naast de Wmo ook de participatiewet en de jeugdwet. Omdat de
advisering van deze beide wetten plaats vindt door andere organen dan de Wmo-raad, zal het
bestuur aandacht besteden aan de afstemming tussen deze wetten. Overleg met de andere
adviesraden is hierbij van belang.

2. In juli 2016 is door ratificering het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
beperking in werking getreden. In de Wmo-wettekst staat dat gemeenten in hun verordening
moeten bepalen hoe zij hun burgers, dus ook mensen met een beperking en hun
vertegenwoordigers, kunnen betrekken bij de uitvoering van deze wet. De Wmo-raad heeft dus
een bijzondere verantwoordelijkheid. Samenwerking met belangenorganisaties is van eminent
belang. Bij de uitvoering van deze inclusie of inclusief beleid moet in de beleidscyclus rekening
worden gehouden met verschillen tussen mensen met en zonder beperkingen. In een
inclusieve samenleving hebben zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet van
gelijkheid, worden ze niet gediscrimineerd en hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen
en diensten als mensen zonder beperking. Deze uitdaging zal de Wmo-raad aangaan samen
met de Stichting CG-beleid. Het bestuur van de Wmo-raad heeft, samen met CG-beleid een
werkgroep Sittard-Geleen inclusief ingesteld. De werkgroep heeft een budget ter beschikking.
Hiervoor is een bedrag in de begroting opgenomen.
3.

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 € 2.000 onder de post bestuurs projecten.

De begroting 2019 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 2019
Rubriek

Begroot 2019

Begroot 2018

Vergaderingen Wmo.-Raad
Bestuursvergaderingen
Ambtelijk overleg
Overleg Wethouder
Extra vergaderingen

€
€
€
€
€
€

1.500
960
720
120
1.200
4.500

€
€
€
€
€
€

1.800
960
960
120
1.200
5.040

2

Deskundigheidsbevordering

€

500

€

800

3

Kosten Interne organisatie
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

700
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.500
300
2.650
2.650
500
16.800

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.400
300
2.650
2.650
500
17.200

Externe kosten website
Administratieve ondersteuning en drukwerk
Representatiekosten
Onvoorzien en diversen
Bestuursprojecten (organisatie vergadering W.MO

500
500
500
320
3.000

500
675
600
320
1.000

1
1A
1B
1E
1F
1G

3A-1
3A-2
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3K
3L
3M
3N

Omschrijving van soort en vergoeding
Onkostenvergoedingen

Kantoor en administratieve benodigheden
Contributie koepel Sociaal Domein
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Voorzitter adviescommissie
Voorzitter VN-commissie
Bestuursleden
Adviescommissie
Adviesraden Westelijke Mijnstreek
Werkgroep Integrale Toegankelijkheid
Commissie VN-verdrag
Vervoerskosten

4
5
6
7
8

Totaal

€

26.620

26.135

Toegezegd subsidie Gemeente

€

21.000

21.000

Resultaat

€

-5.620

€

-5.135
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Begroting 2018

Pagina | 19
Versie: 18 maart 2019

Verslag kascommissie Wmo-Raad Sittard-Geleen over het jaar 2018
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 2018 bestaat uit dhr. L. Lemmens en dhr.
P. Hennekens
Het financieel overzicht bestaat uit een opstelling van baten en lasten over 2018 en een
vermogensopstelling per 31 december 2018. Dit overzicht is opgenomen in het jaarverslag over 2018.
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een overschot van € 2.123 (2017 een overschot van € 3.549). Het
overschot over 2018 is toegevoegd aan het vermogen. Het vermogen per 31 december 2018 bedraagt €
40.457 Per 31 december 2017 was dit vermogen € 38.334.
Rapportage omtrent de bevindingen
De commissie heeft het financieel overzicht over 2018 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 2018 en de vermogensopstelling per 31 december 2018
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
2018 verrichte handelingen voor zover die uit het financieel overzicht blijken.
Sittard-Geleen, 18 maart 2019
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Besluit tot goedkeuring door de kascommissie

Originele versie is getekend.
L. Lemmens

P. Hennekens

Besluit tot vaststelling en decharge, genomen in de vergadering van 26 maart 2018

Originele versie is getekend.
H. van Geffen, voorzitter van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen
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