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Datum:      13-04-2021 
Tijd:     9:30u – 11:00uur 

  
1. Verslag vergadering 09-03-2021  

- Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
  

2. Inkomende en Uitgaande stukken  
- Het overzicht van inkomende en uitgaande stukken, voorafgaande 

aan een bestuursvergadering, is naar bestuursleden toegestuurd.   
-   De mail van dhr. R. Wiersma betreffende de vraag WMO-begeleiding 

en groepsbegeleiding 2022, is kort besproken. Op zijn mail/vraag zal 
z.s.m. gereageerd worden.  

-   Secretaris zal de contactambtenaar voor de Wmo-raad (mevr. L.C.), 
per mail benaderen om geïnformeerd te worden over de stand van 

zaken aangaande planning overleg tussen Wmo-raad en SO.  
-  Organogram gemeente Sittard-Geleen & Overzicht contacten Wmo-

raad S-G zal kort bij het AO besproken worden.  
 

     3. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
Aangezien de voorzitter van de commissie Sittard-Geleen Inclusief 

verhinderd is, wordt dit agendapunt verschoven naar de eerstvolgende 
bestuursvergadering.  

- Het interview van de commissie met de VNG staat op de website van 
de Wmo-raad  

- Vraag naar aanleiding van Webinar Wet inburgering nieuwkomers: 
Wordt er in de LIA aandacht besteed aan inburgeraars met 
beperkingen? 

Het antwoord wordt teruggekoppeld.  
 

4.   Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
Belangrijke aandachtspunten van de Adviescommissie  

- Wijkgericht werken 
Gesprek gehad met mevr. M. L. (Wijk Lindenheuvel/Zeeheldenbuurt) 

De gemeentelijke organisatie/cultuur moet veranderen. 
Uitgangspunt moet zijn het belang voor de bewoners en de 

hoofdaandacht moet gericht worden op de uitvoering. 
- Stappenplan opgesteld  

Focussen op de uitvoering van het beleid en hoe de inwoners van de 
gemeente S-G de uitvoering van het beleid ervaren. 

 
5. Korte terugkoppeling AO 

- Informatie over de inkoop Jeugdzorg 
- Wachttijd afhandeling Wmo meldingen 

- Versterken inclusieve burgermacht 
     Dhr. J. V., stadsdeelmanager en tevens adviseur participatie, 

heeft de aandachtspunten in kaart gebracht m.b.t. de 

doorontwikkeling van de inwonersparticipatie. 
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- Hoofdpunten van de presentatie van mevr. R. van L. gezien de 
rapportage 2020 Wmo en de financiën in het Sociaal Domein, waren: 

a. De budgetten, dat wat men aan financiën nodig heeft voor de 
uitvoering van de taken. 

b. Ontwikkeling baten en lasten Wmo (realisatie & begroting)  

c. Toename van de begeleiding  
d. Effecten Corona (indicaties 2020) 

e. 2021 start pilot nieuwe inkoop begeleiding  
 

- 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. 

 
6.  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. Vervolgens eventueel in gesprek gaan met 

informateur (wellicht samen met SO) 
- Dit punt komt later op de agenda van de bestuursvergadering terug.  

 
7.  Ambtelijk Overleg d.d. 28 april 2021 

Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
- Omgekeerde toets sociaal domein 
- Inkoop Wmo – verordening 

- Stand van zaken rondom dementie/ Dementievriendelijke Gemeente 
- Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag (inclusief 

VIA) 
- Stand van zaken Wvggz 

- Afstemming met SO 
               

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

   
  8.    WVTTK & Rondvraag 

-Korte terugkoppeling over de WBTR: Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen 

         -  Voorstel: aanpassing/wijziging van de statuten (in de toekomst) 
- Voorgesteld om bloemen te sturen aan dhr. J. van de B., mede naar 

aanleiding van zijn afscheid van de Wmo-raad.  
 

  9. Sluiting 
  10.    Volgende activiteiten Bestuur 

 -  Ambtelijk Overleg dd 28-04-2021 

 -  Bestuurlijk Overleg dd 02-06-2021 
 -  Bestuursvergadering dd 25-05-2021 

 -  Plenaire vergadering dd 22-06-2021 
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Maral Manukjan  
Secretaris 

 
 
 

 

 


