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Datum: 24 maart 2021 
Tijd:           09:30u – 11:30u 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 03 februari 2021: 

-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 

2. Mededelingen: 
Gemeente & Wmo-raad 

a. Informatie over de inkoop Jeugdzorg: 
Maastricht blijft de inkoop van specialistische jeugdzorg voor de gemeenten in 

Zuid-Limburg doen. Over de decentralisatie van de overige jeugdzorg is nog geen 
definitief besluit genomen. 

Specialistische jeugdzorg zal wel op Zuid-Limburgs niveau blijven.  
b. Wachttijd afhandeling Wmo meldingen: 

Gaat dit nog lang duren? 
Er was wel sprake van een achterstand van 12 weken; die is men inmiddels aan 

het inlopen. Komende weken zal die verder afnemen. 
Gemeente neemt alle nodige maatregelen om de wachttijd van 12 weken voor de 

herindicatie van een bestaande Wmo-voorziening terug te brengen naar de door 
de wet toegestane 6 weken. De wachttijd is ondertussen al van 12 weken 
teruggebracht naar 10 weken. 

Daarnaast: ook bij herindicatie wordt geadviseerd zich ongeveer 8 weken van 
tevoren aan te melden.  

 
Voorstel: 

Agendapunt voor een Ambtelijk Overleg na het zomerreces; (eventueel de 
betreffende ambtenaar uitnodigen voor de bespreking van dit thema).  

 
3.  Versterken inclusieve burgermacht 

Dhr. J. Vernaus is stadsdeelmanager en tevens adviseur participatie. 
Aandachtspunten uit de presentatie van dhr. J. Vernaus m.b.t. de 

doorontwikkeling van de inwonersparticipatie: 
- Meepraten, meedoen en samenwerken, kernwoorden in bestuursstijl.  

- Besturen voor, met en door de inwoners is een speerpunt. 
- Inwonersparticipatie (wijk- & buurtplatformen) opnieuw ontwikkelen en 

inrichten. 
- Inwoners meer betrekken bij wijkgericht werken. 

- Ambitie om de samenleving ruimte en verantwoordelijkheid te geven. 
- Samen werken aan een sterke stad.  

- De adviezen in dit proces vormen basis voor geactualiseerde 
participatievisie en perspectief op de uitvoering.  

- De leefomgeving opnieuw opbouwen. 

- Meer kracht bij de samenleving leggen i.p.v. bij de bestuurders. 
- Wijkcoördinatoren en stadsdeelmanagers zijn de contactpersonen voor de 

ontwikkeling van het wijkgericht werken aangejaagd door circa 50 
Toekomstambassadeurs.  

- Lancering visie op 30 maart 2021, 16.00 uur. Uitzending vanaf 
Kloosterkwartier Sittard. 
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Het bestuur van de Wmo-raad zal ontwikkelingen blijven volgen. 
 

4. Rapportage Sociaal Domein, n.a.v. de themasessie van 18 maart 2021 en Financiële 
situatie Wmo & Sociaal Domein en de effecten van het abonnementstarief & de 

coronamaatregelen  
Hoofdpunten van de presentatie van  mevr. R. van Loon op de rapportage          

2020 Wmo en de financiën in het Sociaal Domein. 
Inkomsten Sittard-Geleen 

- De budgetten zijn gebaseerd op dat wat men aan financiën nodig heeft voor 
de uitvoering van de taken. 

- Ontwikkeling baten en lasten Wmo (realisatie & begroting)  
- Toename van de begeleiding (nog zwaardere begeleiding) 

- Effecten Corona (indicaties 2020) 
- In coronatijd minder gebruik gemaakt van HH  

- 2021 start pilot nieuwe inkoop begeleiding  
- Extra Impuls 2022. Preventie: Er is een budget van € 300.000 beschikbaar 

voor preventie. Dit wordt vooral ingezet op thema gezondheid. 
 

5. Inkoop begeleiding en beschermd wonen: 
Het bestuur van de Wmo-raad werd geïnformeerd over het beleid van de gemeente 
S-G betreffende beschermd wonen en de inkoop ervan. 

- De Inkoopstrategie  en de Tarieven liggen ter vaststelling bij de Colleges 
van B&W (gemeente S-G, Beek en Stein). Behandeling datum: 30 maart 

2021. 
- Na goedkeuring kunnen de aanbestedingen starten. Hierbij is naast prijs 

ook kwaliteit belangrijk. 
- Er vinden o.a. juridische toetsen plaats, die uiteindelijk naar definitieve 

documenten dienen te leiden.  
- Doorrekening: op dit moment geen afwijkingen voor individuele en 

groepsbegeleiding.  
- De verwachting is dat het normenkader financieel geen verandering zal 

geven t.o.v. het huidige arrangementensysteem. 
- Objectieve verdeelmodel dat in heel Nederland gaat gelden m.b.t. het 

beschermd wonen is nog onzeker. 
- Een deel van het beschermd wonen gaat over naar de Wlz. Hierbij worden 

geen budgettaire problemen verwacht. Er is een marge van 2 miljoen euro, 
waar de uitvoeringskosten nog vanaf moeten. Dit alles valt binnen het 

financiële kader.  
- De verordening dient ook aangepast te worden; hier wordt het beschermd 

wonen in opgenomen.  
Termijnen (route van de verordening): 

- 20 april: behandeling 1ste concept door het College van B&W 

- Hierna volgt de officiële inspraakperiode 
- 15 juni: vaststelling door College van B&W 

- Na 15 juni: Behandeling in gemeenteraad 
- In de verordening bijzondere aandacht voor verhoging van kwaliteitseisen 

van de zorg bij verstrekking vanuit een PGB (kwaliteitsbewaking). 
 De pilot die op 01 april 2021 startte, is gefocust op: 

- Consulenten trainen in het toepassen van het normenkader. 
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- Data verzamelen die bij het normenkader horen. 
 

6. WVTTK & Sluiting: 
- Geen bijzonderheden. 

 
7. Afsluiting  

    Secretaris 
          Maral Manukjan 

 
 


