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1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 09 december 2020:
- Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt).
2. Mededelingen:
Gemeente & Wmo-raad
- Er wordt een overleg gepland tussen de drie adviesraden sociaal domein
(Wmo-raad, Sociaal Overleg & Jongerencliëntenraad Westelijk Mijnstreek) met
de drie portefeuillehouders sociaal domein.
- Gemeenteambtenaar dhr. N. Meesters: Geeft een korte toelichting op zijn email van 20 januari 2021 t.a.v. de herindicatie huishoudelijke ondersteuning
op basis van de Wmo. Het gaat hierbij om die cliënten waarvan de indicatie op
basis van een arrangement afloopt en nu overgaan naar indicatie op basis van
uren en minuten.
i. Pgb: Als gevolg van een differentiatie in de tarieven voor
familie/bekenden en professionele zorgverleners zullen de Pgb
budgethouders met ondersteuning van familie/bekenden er op
achteruit gaan.
ii. ZiN: Bij cliënten die Zorg in Natura (ZiN) krijgen zal een
achteruitgang beperkter zijn. Indien er toch een forse achteruitgang
wordt verwacht, wordt hierover eerst met de cliënt contact over
opgenomen.
3. Toekomstvisie 2030
a. Korte terugblik op de presentatie van de conceptvisie op 13 januari 2021.
b. Betrokkenheid van de Wmo-raad Sittard-Geleen, Adviescommissie en de
Commissie Sittard-Geleen Inclusief bij de realisatie/uitvoering van deze visie.
Toelichting op Toekomstvisie 2030 door de gemeenteambtenaar mevr. D.
Kagelmaker:
- Het definitieve concept van de Toekomstvisie 2030 is compleet en zal ter
informatie aan de Wmo-raad beschikbaar worden gesteld.
- Planning: Volgende week behandeling door het College van B&W. Op 4 maart
zal in de Ronde besproken worden. Op 25 maart wordt door de gemeenteraad
behandeld.
Presentatie van de Toekomstvisie 2030 staat gepland voor 30 maart 2021.
- De Toekomstvisie 2030 is het richtinggevend kader van de samenleving en zal
input zijn voor de Kaderbrief 2021 (publicatie juni) en de Meerjarenbegroting
2021–2024.
4. Nieuw Wet Inburgering
a. Stand van zaken m.b.t. het concept Implementatieplan.
b. De eventuele invloed van het recent verschenen rapport van de WRR “Samenleven
in verscheidenheid:
- Het zal worden geëvalueerd op basis van de gestelde prestatie-indicatoren en
indien nodig worden bijgesteld.
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Inburgeraars zijn volwaardige inwoners, zoals iedere andere inwoner van de
gemeente. Dit impliceert dat inburgeraars ook normaal aanspraak kunnen
maken op Wmo-voorzieningen, zoals iedere andere inwoner van de gemeente.
De Wmo-raad zal de uitvoering van het implementatieplan wel blijven volgen,
maar niet meer heel actief erbij betrokken zijn.

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners met een migratieachtergrond
a. Dit naar aanleiding van een artikel van Movisie en de documenten van
Movisie over het “Koplopers project cliëntondersteuning”.
b. Standpunt van de gemeente in deze
Mevr. M. Hoffman-Brand legt in hoofdlijnen de positie van onafhankelijke
clientondersteuning voor inwoners met een migratieachtergrond uit:
- De drie gemeenten in de Westelijke Mijnstreek werken onderling zeer nauw
samen. De gemeenten zien dan ook geen meerwaarde om deel te nemen aan
het Koplopersproject.
- Indien bij een keukentafelgesprek geen gebruik is gemaakt van een
onafhankelijke cliëntondersteuner, wordt in het nazorggesprek wel naar het
waarom hiervan gevraagd.
- Er zijn 2 contactpersonen, vanuit MEE & PiW, specifiek voor
cliëntondersteuning van inburgeraar en inwoners met een
migratieachtergrond.
- Ten aanzien van de continu-meting Wmo zal de gemeente zeker de
onafhankelijke cliëntondersteuning van deze groep inwoners in de gaten
houden.
6. Inkoop begeleiding en beschermd wonen
Stand van zaken van het objectief normenkader
Stand van zaken m.b.t. inkoop begeleiding en beschermd wonen kort besproken:
- Op 14 januari 2021 heeft de gemeente gesproken met de aanbieders.
- De gemeente is nu in de fase van de het vaststellen van de tarieven.
- Op 01 april 2021 start voor de zorgaanbieders de inschrijving.
- De inkoopstrategie en de daaraan gekoppelde financiële doorrekening zullen
ter informatie aan de Wmo-raad beschikbaar worden gesteld.
- Het nog op stellen implementatieplan zal voor advisering aan de Wmo-raad
worden voorgelegd.
- In Sittard-Geleen vallen nu 165 cliënten onder beschermd wonen.
Dit onderwerp blijft voorlopig op de agenda van het Ambtelijk Overleg staan.
7. Versterken inclusieve burgermacht
a. Dit naar aanleiding van een artikel van Movisie en de documenten van
Movisie over “Versterken inclusieve burgermacht”.
b. Standpunt van de gemeente in deze.
-

De gemeente onderkent de relatie met de Toekomstvisie 2030.
Dhr. J. Vernaus heeft, als stadsdeelmanager, de opdracht om een kader te
ontwikkelen ten aanzien van inclusieve burgermacht. Hierin zullen de
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stadsdeelcoördinatoren, zeker wat betreft de uitvoering, een belangrijke rol
krijgen.
Binnen de gemeente opereren de ambtenaren proactief naar de inwoners. Dit
mede vanuit het gezichtspunt dat de drempel van de gemeente naar de
inwoner lager is dan andersom.
Afgesproken is dat dhr J. Vernaus in het volgende Ambtelijk Overleg op 24
maart 2021 een toelichting zal geven op de ontwikkelingen.

8. Advisering door Wmo-raad Sittard-Geleen
Inzage in welke beleids- en uitvoeringstukken in 2021 voor advisering aan de Wmoraad Sittard-Geleen zullen worden voorgelegd
Op basis van de Raadsplanning 2021 zal er vanuit de Wmo-raad aandacht voor de
volgende zaken zijn:
- Themasessie “Rapportage 2020 Sociaal Domein” op 18 maart. Mevr. L.
Cörvers vraagt na of deze sessie openbaar is?
- Toekomstvisie 2030: Opiniërende bespreking in de Ronde op 04 maart en op
25 maart in de raadsvergadering.
- Omgevingsvisie Sittard-Geleen: Raadsvoorstel staat gepland voor het 4e
kwartaal
- Verordening Wmo: Raadsvoorstel staat gepland voor 4e kwartaal
9. Afsluiting
Secretaris
Maral Manukjan

Pagina 3 van 3

