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Datum:      09-03-2021 
Tijd:          9:30u – 11:00uur 

  
1. Verslag vergadering 19-01-2021  

-        Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
  

2. Inkomende en Uitgaande stukken 
  

- Nieuwsflits Handreiking Energietransitie 
- Organogram gemeente Sittard-Geleen & Overzicht contacten Wmo-raad S-G 

- Artikel Binnenlands Bestuur wat betreft het abonnementstarief voor             
huishoudelijke ondersteuning 

- Ter informatie, Continu-meting Wmo  
- E-mail info: Opmaat naar WMO-begeleiding en groepsbegeleiding 2022 

- Het Jaarverslag 2020 Wmo-raad S-G 
- Themasessie raad 18 maart 2021 

- Overleg voortgang brede raad 
- Toekomstvisie 2030 

- Info: verzoek gesprek naar aanleiding van de hbo-cursus Wmo-consulent 
Bestuursacademie Nederland 

- Info: vraag m.b.t. Huishoudelijke Ondersteuning 
- Voorstel agendapunten Ambtelijk Overleg, d.d. 24 maart 2021 

 
3. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  

 
Belangrijke aandachtspunten van de commissie Sittard-Geleen Inclusief:  

- Gesprek gehad met de verantwoordelijk ambtenaar. 

- Exclusiviteit heeft veel aandacht gekregen in de pers.  
- Voorzitter van de Commissie Sittard-Geleen Inclusief en de verantwoordelijk 

ambtenaar van de gemeente S-G werden geïnterviewd door de VNG (het 
artikel wordt na ontvangst gepubliceerd op de website van de Wmo-raad S-G 

en de leden van de commissie worden bedankt voor hun inzet). 
- De gemeente S-G heeft veel externe contacten met de beleidsmedewerkers 

van de gemeente Stein, Beek, Maastricht en Heerlen teneinde kennis met 
elkaar uit te wisselen.  

- Overleg gehad met penningmeester Wmo-raad en contactambtenaren 
gemeente S-G m.b.t. financiën. 

- Inclusie agenda heeft een looptijd van 4 jaar; voor eerste 2 jaar staat het 
toegekende bedrag vast en voor de laatste 2 jaar zal verlenging van het 

budget opnieuw bekeken worden. 
 

4. Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
 

 Hoofdthema: Wijkgericht werken 

- Stand van zaken evalueren 

- Stappenplan opgesteld  
- Focussen op de uitvoering van het beleid en bekijken hoe inwoners van de 

gemeente S-G de uitvoering van het beleid ervaren. 
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5. Korte terugkoppeling Overleg SO 

 
- 24 februari jl. was het eerste overleg met voltalig bestuur van de Wmo-raad 

en Sociaal Overleg m.b.t. toekomstige samenwerking. 

- Positief overleg waarin besturen van beide raden aangeven te willen 
samenwerken in de advisering (gevraagd/ongevraagd) naar het College van 

B&W.  
- Beide raden zullen gezamenlijk de uitvoering van het gemeentelijk sociaal 

beleid en de ontwikkeling hiervan gaan volgen. 
- De Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen en hoe de gemeente hier uitvoering 

aan gaat geven wordt het gezamenlijke startpunt. 
- Binnenkort zullen de voorzitters van beide raden hierover overleg hebben. 

- De visie van de Adviescommissie van de Wmo-raad en reactie op concept op 
Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen zijn inmiddels naar het secretariaat van 

het SO verzonden.   
 

6. Omgekeerde toets 
- Komt op de agenda van het Ambtelijk Overleg  

 
7. Werkzaamheden/taken bestuursleden 

- Secretaris stelt een actiepuntenlijst op en stuurt voorafgaande aan een 
bestuursvergadering een overzicht van ingekomen en uitgaande stukken 

(Nieuwsflits van de Koepel ter informatie wordt doorgestuurd; Nieuwsbrief 
niet).  

- Er dient in verband met de secretariële ondersteuning actie  ondernomen te 

worden (eventueel via vrijwilligerscentrale).  
 

8. Jaarverslag 2020 Wmo-raad S-G 
- Complimenten voor het Jaarverslag.  

- De conceptversie van het Jaarverslag wordt goedgekeurd. 
- De leden van de Wmo-raad zullen een papieren versie van het Jaarverslag 

ontvangen.  
 

9. Financiën: 
- Zowel het Financieel overzicht 2020 als de begroting worden goedgekeurd. 

 
 10.Plenaire vergadering Wmo-raad 

 
    Voorbereiding betreffende Wmo-vergadering kort besproken. 

- Besloten wordt de plenaire vergadering in maart 2021 niet door te laten gaan, 
dit op grond van de huidige coronamaatregelen.  

- De leden zullen hierover per e-mail worden geïnformeerd. 
- Eind maart wordt overlegd over een eventueel nieuwe datum. 
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11.Ambtelijk Overleg 3 februari  2021  

 
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
-   Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen; 

-   Versterken inclusieve burgermacht;  
-   Rapportage Sociaal Domein, n.a.v. de themasessie van 18 maart 2021; 

-   Financiële situatie Wmo & Sociaal Domein en de effecten van het 
 abonnementstarief en de coronamaatregelen; 

-  Informatie over de inkoop Jeugdzorg. 
               

De voorgestelde punten zijn akkoord en worden afgestemd met de 
contactambtenaar van de Wmo-raad. 

   
 12. WVTTK & Rondvraag 

-  Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Bepalen van het standpunt van het    
bestuur m.b.t. inbreng voor deze verkiezingen. 

 -   Het opstellen van een brief aan de politieke partijen met   
voorstellen/aandachtspunten voor hun verkiezingsprogramma’s is kort 

besproken. 
   Voorstel zal worden meegenomen naar het eerstvolgende overleg op 13 april    

2021. 
 

 
 13. Sluiting 
  

 14. Volgende activiteiten Bestuur 
 -  Ambtelijk Overleg dd. 24-03-2021 

 -  Bestuurlijk Overleg dd. 02-05-2021 
    -  Bestuursvergadering dd. 13-04-2021 

-  Plenaire vergadering dd. 22-06-2021 
 

   
Maral Manukjan  

Secretaris 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


