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Datum: 28 april 2021 
Tijd:           09:30u – 11:30u 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 24 maart 2021: 

-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 

2. Mededelingen: 
Gemeente & Wmo-raad 

a. Uitleg over nieuwe ambtelijke organisatiestructuur gemeente S-G. 
- In de nieuwe organisatiestructuur verdwijnt de indeling in clusters en komt de 

laag clusterhoofden te vervallen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de clusterhoofden worden grotendeels bij de teammanagers gelegd. 

- De managementstructuur kent twee lagen: directie en teammanagement. 
- De teammanagers worden nu rechtstreeks door de directeuren aangestuurd. 

- De functies van ambtenaren die voor de Wmo-raad van belang zijn, zijn niet 
veranderd. 

- De organisatie-opgaven zijn in vier domeinen verdeeld. Sommige 
teams hebben een nieuwe naam gekregen, omdat dit beter in de nieuwe 

situatie past.  
 

b. Korte bespreking e-mail van dhr. R.W. m.b.t. WMO-begeleiding en 

groepsbegeleiding 2022 in het proces van de nieuwe inkoop producten/diensten 
binnen de Wmo.  

c. Toelichting m.b.t. subsidieverstrekking Wmo-raad en LIA. 
 

3. Omgekeerde toets sociaal domein 
- Wordt doorgeschoven naar het Ambtelijk Overleg van 09 juni 2021. 

 
4. Inkoop Wmo – verordening 

Toelichting over het beleid van de gemeente S-G betreffende beschermd wonen en over 
de verordening. De uitgangspunten van overgangsregeling werden uitgelegd. 

- Op 15 april 2021 is het inkooptraject formeel gestart. De inkoopdocumenten 
kunnen aan het bestuur Wmo-raad toegestuurd worden, zodat de raad ook 

kennis kan nemen van de definitieve documenten.  
- Uiterlijk 17 juni 2021 moeten de zorgaanbieders zich hebben ingeschreven. 

Vanaf 17 juni kan de gemeente starten met de beoordeling ervan. Inschrijving 
zal gaan via het principe van Open House. Hierbij wordt iedere aanbieder die 

voldoet aan de gestelde eisen toegelaten. De zorgvrager kan zelf een keuze 
maken uit deze toegelaten aanbieders. Op dit moment staan er 97 

zorgaanbieders onder contract. 
- Er komt een Overgangsregeling. Er wordt eerst een gesprek gevoerd met een 

zorgvrager, indien deze moet overgaan naar een andere zorgaanbieder. Dit 

om vast te stellen welke zorgaanbieder het best past bij de zorgvraag. 
- Bij Pgb wordt naast de Pgb-bekwaamheid van de zorgvrager ook uitdrukkelijk 

gekeken naar de kwaliteit van de zorgaanbieder. De gemeente is dit wettelijk 
verplicht. 

- Om de kwaliteit van de aangeboden zorg te garanderen, wordt in de nieuwe 
verordening opgenomen welke informatie een zorgaanbieder moet 
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aanleveren. Dit geldt tevens bij het aanbieden van zorg via Pgb. De client 
kiest voor de aanbieder.  

- De gemeente heeft complimenten van een aantal zorgaanbieders ontvangen 
voor het proces, de duidelijkheid en de transparantie van de gemeente in 

deze. 
- De gemeente heeft het proces zorgvuldig doorlopen.  

 
Termijnen: 

- Behandeling 1ste concept door het College van B&W, wordt voor preadvies ter 
inzage voorgelegd aan de Wmo-raad. De formele inspraaktermijn zal worden 

gebruikt om een eventueel definitief advies op te stellen.  
- 1 juni 2021 is de behandeling 1ste concept door het College van B&W. Daarna 

start inspraaktermijn. 
-  7 oktober 2021 wordt die vastgesteld door College van B&W. Daarna volgt de 

behandeling in gemeenteraad. 
 

5. Stand van zaken rondom dementie/Dementievriendelijke gemeente 
- Gemeente Sittard-Geleen heeft in 2018, samen met belangenbehartiger 

Alzheimer Nederland, stappen gezet om een dementievriendelijke gemeente 
te worden. Hiertoe is ook de dementiescan van Alzheimer Nederland 
uitgevoerd. 

- Gemeente S-G als dementievriendelijke gemeente werkt actief samen met 
partijen zoals de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en het regionale 

netwerk dementie. Beide zijn aangesloten bij de kampanjes “Samen maken 
we Limburg dementievriendelijk en “Samen dementievriendelijk” 

- Vier stappen die de gemeente heeft genomen om dementievriendelijker te 
worden: 

a. Zij biedt de inwoners een gratis training ‘Omgaan met dementie’ aan 
b. Biedt de medewerkers een gerichte training van ‘Samen 

dementievriendelijk’ aan 
c. Maakt dementie in de samenleving bespreekbaar 

d. Zorgt voor een goede zorgverlening voor mensen met dementie en 
mantelzorgers.  

- Jaarlijks wordt tijdens de Wereld Alzheimer Dag op 21 september op brede 
wijze aandacht besteed aan dementie. 

- Belangrijk is de vroeg-signalering van dementie. Dit i.v.m. het kunnen 
herkennen van signalen en het vroegtijdig nemen van passende maatregelen. 

- Bij beginnende dementie melden bij de huisarts, die vervolgens z.s.m. 
zorgtraject (casemanager dementie) kan inzetten.  

 
6. Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag  

Aandachtspunten uit de presentatie van gemeenteambtenaar mevr. L C. m.b.t. 

aanpak personen met verward gedrag: 
- Toename aantal incidenten met personen met verward 

gedrag dient niet te worden verward met  het aantal personen met verward 
gedrag. 

- Plan van aanpak 2017  
Pilots/ projecten. De gemeente is geen voorstander van een apart meldpunt 

“personen met verward gedrag”. Het inrichten van zo’n meldpunt wordt bij 
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wet verplicht. Gemeente Sittard-Geleen zal hiervoor aansluiten bij het 
meldpunt “Vangnet/Bemoeizorg”. 

 
- Provinciaal 

Vervoer personen met verward gedrag 
Vervoer van personen met verward gedrag zal worden uitgevoerd door de 

Regionale Ambulancevoorziening. 
 

- Regionaal/ Zuid Limburg 
Time Out voorziening 

Crisiskaart 
Verbindingspunt Informatie en Advies Zorg en Veiligheid (VIA) 

Het “Verbindingspunt Informatie en Advies” (VIA) is geen meldpunt. Maar 
uitsluitend bestemd als verbindingspunt voor de keten binnen Zorg en 

Veiligheid. 
Het VIA is ondergebracht bij het Veiligheidshuis WM. Het 

streven is het VIA in Zuid Limburg te borgen en te financieren vanuit de 
gemeenten in Zuid-Limburg. 

- Subregionaal/ Westelijke Mijnstreek 
Deskundigheidsbevordering 
GGZ Expertise in de wijk 

 
7. Stand van zaken Wvggz 

     Presentatie hoofdpunten van de evaluatie uitvoering Wet verplichte GGZ: 
- Korte toelichting nieuwe wet 

Doel van de Wvggz is het “voorkomen van verplichte zorg”. Dit door 
vroegtijdige signalering en de inzet van de juiste deskundigen. 

- Inrichting uitvoering Westelijke Mijnstreek 
- Cijfers over 2020 

- Evaluatiepunten 
Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door het Veiligheidshuis 

Westelijke Mijnstreek. Bij meerdere meldingen over dezelfde persoon wordt 
één Verkennend Onderzoek (VO) uitgevoerd. 

           -   Advies / Nazorg 
8. Afstemming Wmo-raad – Sociaal Overleg 

- De contactambtenaar voor de Wmo-raad gaat samen met contactambtenaar 
voor het SO een bespreking en een aantal voorbereidingen plannen voor de 

besturen van de Wmo-raad en het SO. De gezamenlijke bespreking zal ingaan 
op inhoud/thema. 

- Hoofdthema zal de Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen zijn 
- Tevens zal worden gekeken naar eventuele overlap in de thema’s van 

beide adviesraden. 

- Geadviseerd wordt met voltallig bestuur deel te nemen aan de bespreking.  
 

9. WVTTK & Sluiting: Geen bijzonderheden. 
 

10. Afsluiting  
 

Secretaris Maral Manukjan  
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