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Datum:      19-01-2021 
Tijd:          09:00–10:30 

  
1. Verslag vergadering 01-12-2020  

-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
  

2. Inkomende en Uitgaande stukken  
- Nieuwsflits & Activiteiten Koepel Adviesraden Sociaal Domein 

- Omgekeerde toets 
- Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen 

- Ter informatie, Uitstel nieuwe Wet inburgering  
- Overzicht dossierhouders Sociaal Domein Sittard-Geleen 

- Conceptbegroting 2021& Concept Fin. overzicht 2020 
- Structurele subsidietoekenning Wmo-raad 

- Brief/e-mail m.b.t. annulering Plenaire vergadering Wmo-raad Sittard-
Geleen 

- Update Vergaderplanning Wmo-raad Sittard-Geleen 2021 
- Voorstel agendapunten Ambtelijk Overleg, d.d. 03 februari 2021 

 
3.  Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  

Belangrijke aandachtspunten van de commissie Sittard-Geleen Inclusief:  
- Gesprek gehad met de verantwoordelijk ambtenaar. Er komt een artikel 

over inclusiviteit in de stadskrant. 
- Er komt aanvullende financiering voor de Commissie vanuit de gemeente. 

 
4. Korte terugkoppeling Overleg SO 
- Bestuur SO stemt in met het visiestuk “Op weg naar een brede raad” 

- Voorstel om een overleg tussen beide voltallige besturen te houden en een 
plan van aanpak op te stellen. 

 
5. Toekomstvisie 2030: 

- Toelichting gegeven op de reacties vanuit de Adviescommissie op het 
concept. 

- De commissie Sittard-Geleen Inclusief was teleurgesteld dat in het concept 
‘inclusiviteit’ niet duidelijk aan de orde is gesteld. Vanuit de gemeente is 

toegezegd dat dit zal worden meegenomen en de commissie hierbij zal 
worden betrokken. 

 
6. Financiën: 

- Het Reglement Declaratie- en Onkostenvergoeding Wmo 2021 wordt 
goedgekeurd. 

- Het Financieel overzicht 2020 wordt goedgekeurd. 
- De definitieve goedkeuring van de Begroting 2021 wordt doorgeschoven 

naar de bestuursvergadering van 02 maart 2021. Dit in verband met de te 
verwachte aanvullende financiering vanuit de gemeente voor De 
commissie Sittard-Geleen Inclusief. 
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7. Plenaire vergadering Wmo-raad 
         Voorbereiding betreffende Wmo-vergadering kort besproken. 

- Besloten wordt geen plenaire vergadering in januari 2021 te plannen. De 
plenaire vergadering van 30 maart 2021 zal daarmee mogelijk de eerste 
vergadering zijn. De leden zullen hierover per e-mail worden 

geïnformeerd. 
 

8. Ambtelijk Overleg 3 februari  2021  
  Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

-    Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen 
-    Wet inburgering 

-    Toekomstvisie 2030 
-    Onafhankelijke  cliëntondersteuning voor inwoners met een     

migratieachtergrond 
-    Versterken inclusieve burgermacht 

-    Advisering door Wmo-raad Sittard-Geleen 
               

De voorgestelde punten zijn akkoord. 
  

9.  Bestuurlijk Overleg dd 3 maart 2021 
Agenda/thema’s 

- Toekomstvisie 2030 
- Toepassing van de omgekeerde toets. 

- Aanmelden als koplopergemeente cliëntondersteuning. 
- Terugkoppeling samenwerking met Sociaal Overleg. 
 

  De data en tijdstippen BO 2021 
  3 maart van 14.30-16.00 uur 

  2 juni    van 14.30-16.00 uur 
  8 september van 15.00-16.30 uur 

  1 december  van 15.00-16.30 uur. 
 

10.    WVTTK & Rondvraag 
Gezien het huidige functioneren van het overleg Adviesraden Sociaal 

Domein Westelijke Mijnstreek (ASD-WM) is het voorstel dit overleg meer 
te richten op het behandelen van thema’s. Hierdoor kan Burgerkracht 

Limburg ook beter ondersteuning bieden. 
Te behandelen thema’s zouden kunnen zijn: 

- Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
- Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 

Voorstel zal worden meegenomen naar het eerstvolgende overleg op 12 
april 2021. 
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11.    Sluiting  
12.    Volgende activiteiten Bestuur 

-      Ambtelijk Overleg d.d. 03-02-2021 
-      Bestuurlijk Overleg d.d. 03-03-2021 
-      Bestuursvergadering d.d. 02-03-2021 

-      Plenaire vergadering d.d.  30-03-2021 
 

   
Maral Manukjan  

Secretar 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


