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Datum:       25-05-2021 
Tijd:      9:30u – 11:00uur 

  
1. Verslag vergadering 13-04-2021  

-  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.   
-    Stukken ALV Koepel ASD, d.d. 28 mei 2021 (stemformulier invullen) 

     Het stemformulier zal ingevuld en opgestuurd worden.   
-   Verkiezing "Meest toegankelijke gemeente van Nederland" 

Het thema m.b.t. “De VNG organiseert de verkiezing van de “Meest 
Toegankelijk Gemeente van Nederland”, is kort besproken.  

In deze verkiezing kan iedere Nederlander de toegankelijkheid van 
zijn/haar gemeente beoordelen op toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking of chronische ziekte. 
Op de website van de gemeente Sittard-Geleen kan men over deze 

verkiezing nog niets vinden.  
Binnen de CSGI is in overleg met de gemeente besloten om hier vanuit 

Sittard-Geleen niet aan mee te doen, dit in verband met de hoeveelheid 
werk/tijdsbesteding die dit met zich mee zou brengen.  

 
3.        Uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  

- De opvolger van Cliff is inmiddels bekend.  
- De voorzitter heeft (bij afwezigheid van Cliff) de Kick-Off bijeenkomst van 

de VNG bijgewoond. 

- Mevr. C. H., lid van de commissie S-G, heeft afscheid genomen van de 
commissie.  

- Commissie is bezig met een groot project  “Gezond sporten voor 
iedereen”, dit  i.h.k.v. Sportpark Glanerbrook. Het project hoort thuis bij 

lokale inclusie agenda. 
- Daarnaast is de commissie bezig met inrichten van Team-omgeving. Hier 

zijn kosten aan verbonden (aanschaffen van een Microsoft office account).   
 

4. Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
 

Belangrijke aandachtspunten van de Adviescommissie  
- Wijkgericht werken blijft het hoofdthema van de commissie  

De wijkaanpak en preventie dienen onder de aandacht van de gemeente te 
worden gebracht  

- Het Stappenplan, dat de Adviescommissie heeft opgesteld, legt de focus 
op de uitvoering van het beleid en hoe de inwoners van de gemeente S-G 

de uitvoering van het beleid ervaren. 
- Wordt geadviseerd het Wijkontwikkelingsplan op de agenda van 

Bestuurlijk overleg van 2 juni a.s. te plaatsen. De vragen betreffende het 

plan zouden kunnen zijn: hoe wordt dit wijkontwikkelingsplan opgebouwd? 
door wie wordt het gemaakt en wat wordt met het plan gedaan?  
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- Deelname themabijeenkomst “Sociaal Domein op Koers”. 
Het SCP-rapport, de hoofdpunten van de presentatie van Mariska 

Kromhout zijn kort besproken.  
- 1ste concept Verordening ondersteuning/begeleiding 
De adviescommissie wacht op 1ste conceptversie van de nieuwe 

Verordening ondersteuning/begeleiding. Het concept is er nog niet. Er zijn 
enkele onderdelen die nog concreter uitgewerkt moeten worden; zodra 

e.e.a. klaar is, hoopt de commissie het concept te ontvangen.  
Voor een preadvies is het nu te laat.  

 
5.  Bestuurlijk Overleg d.d. 2 juni 2021 

-  Concept Verordening ondersteuning/begeleiding 
-  Wijkontwikkelingsplan 

 
6. Ambtelijk Overleg d.d. 9 juni 2021  

 
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

-  Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen. 
Stand van zaken m.b.t. het advies Wmo-raad Sittard-Geleen op de   

Verordening 
-   Omgekeerde toets 

a. Stand van zaken Sittard-Geleen 
b. Resultaatgericht indiceren? 

-    De winst van het sociaal domein: 
Dit naar aanleiding van deze propositie van de VNG aan het nieuwe 
Kabinet over de toekomst van het sociaal domein. 

a. Hoe staat de gemeente S-G tegenover deze propositie en op welke 
wijze heeft de gemeente, als lid van de G40, eraan bijgedragen? 

b. Op welke wijze zou de gemeente S-G invulling geven aan deze 
propositie? Dit ongeacht de vraag of er extra financiële middelen 

beschikbaar komen.               
 

Verder zijn er nog twee punten die kort besproken kunnen worden, punt 2. 
combineren met de presentatie van een sociale rechercheur. 

 
 

1. Hulpmiddelenverstrekking/-zorg: 
Naar aanleiding van de Kamerbrief VWS van 10 mei 2021 over de stand 

van zaken ‘uitvoering actieplan hulpmiddelen’. 
a.   Informatie over de gevolgen van de gemeente met betrekking tot het: 

                 i.    Landelijk normenkader 
                 ii.    Actieplan hulpmiddelen 

                 iii.    Uitvoeringsplan ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ 
b.   Inbreng vanuit de Wmo-raad Sittard-Geleen  
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2. Zorgcriminaliteit / Zorgfraude: 

Vraag is mede naar aanleiding van de brief van de gemeente Venray en 
het RIEC Limburg van 20 april 2021 en een artikel uit Binnenlands Bestuur 
van 01 mei 2020, over zorgfraude. 

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

 
 7. Plenaire vergadering 

 
Voorbereiding Wmo-vergadering kort besproken. 

-  Besloten wordt de plenaire vergadering op 22 juni 2021 niet door te laten 
gaan.  

-   De leden zullen hierover per e-mail worden geïnformeerd. 
-   Een eventueel nieuwe datum zal 28 september 2021 zijn en dit zal tevens 

een fysieke vergadering zijn. Dit uiteraard alleen wanneer de gunstige 
ontwikkeling, de daling van het aantal coronabesmettingen zich voortzet 

en met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.    
   

  8.    WVTTK & Rondvraag 
 

-   Vraag m.b.t. de bijdrage van de Wmo-raad Sittard-Geleen aan de kosten 
van procesondersteuning 2020 aan de regionale overleggen van de 

adviesraden in Zuid-Limburg. 
Het bedrag van € 350 zal worden overgemaakt op de bankrekening van de 
adviesraad M.O. te Heerlen. 

Het bedrag had betrekking op ons aandeel in de procesondersteuning 2020 
van de diverse vergaderingen van de Gemeentelijke Adviesraden Zuid-

Limburg. 
 

-   Voorgesteld om bloemen te sturen aan mevr. C.S.  
 

  9.  Sluiting 
 

  10.  Volgende activiteiten Bestuur 
-   Ambtelijk Overleg dd 09-06-2021 

-   Bestuurlijk Overleg dd 02-06-2021 
-   Plenaire vergadering dd 22-06-2021 naar 28-09-2021 

 
Maral Manukjan  

Secretaris 
 

 
 
 

 
 

 

 


