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Datum: 21 juli 2021 
Tijd:           09:30u – 11:30u 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 9 juni 2021 

-  Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen: 
Gemeente & Wmo-raad 

- Afspraken m.b.t. aftrapsessie Sociaal Overleg en Wmo-raad 
Op vrijdag 9 juli stond een voorbereiding van de heisessie Brede Raad gepland. 

Wegens persoonlijke omstandigheden van de stichting SO is dit overleg 
geannuleerd. 

Maandag 19 juli stond een vervolgsessie gepland ten behoeve van de brede 
advisering, met de volgende agendapunten:  

a. Uitkomst 9 juli, zijnde de voorbereiding heisessie 
b. Inventarisatie door de beide raden van de thema’s voor de gezamenlijke 

agenda. 
Wegens persoonlijke omstandigheden binnen de stichting SO zijn inmiddels beide 

overleggen geannuleerd.  
Voorstel van de contactambtenaar van het SO om dit proces on hold te zetten. 
Het uitstellen en opschorten van voorgenomen acties vindt het bestuur van de 

Wmo-raad geen bevorderende samenwerkingsvorm om uiteindelijk tot een Brede 
adviesraad te komen. 

Naar aanleiding van de annuleringen van beide aftrapsessies wil de voorzitter van 
de Wmo-raad nogmaals contact opnemen met de voorzitter van het SO, om tot een 

heldere beeldvorming van de samenwerking te komen.  
De uitkomst van het gesprek zal met het bestuur gedeeld worden.  

 
-  De eerstvolgende Wmo-raadsvergadering zal op 28 september 2021 zijn.  

-  De 1ste Kwartaalrapportage is inmiddels naar het bestuur verzonden. 
 

3. 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 1 mei 2020 
over zorgfraude. 

Binnen het sociaal domein functioneren op dit moment vijf sociaal rechercheurs, die 
ook benoemd zijn als toezichthouders Wmo. Maar vanaf 1 januari 2019 is formeel 

één sociaal rechercheur werkzaam binnen de Wmo.   
Een rechtmatigheidstoezichthouder voert minder regie dan iemand met deze 

functie binnen de Participatiewet. In geval van de Participatiewet wordt fraude 
doorgaans gepleegd door één persoon/individu. Bij fraude of onrechtmatigheid 
binnen de Wmo ligt het probleem vaak bij de aanbieder en dat maakt de zaak 

moeilijker/ingewikkelder. Uitgangspunt is dat inwoners niet de dupe worden, maar 
kwalitatief goede zorg ontvangen. De toezichthouder voert zijn 

rechtmatigheidsonderzoek uit in zowel PGB als in Zorg in Natura-vorm. De 
toezichthouder werkt op basis van interne en externe meldingen. 
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4 Stand van  Hulpmiddelenverstrekking/-zorg: 

Naar aanleiding van de Kamerbrief VWS van 10 mei 2021 over de stand van 
zaken uitvoering actieplan hulpmiddelen 

 Referte: Kamerbrief VWS van 31 januari 2020 en het Actieplan hulpmiddelen. 
     Informatie over de gevolgen van de gemeente met betrekking tot het: 

    -   Landelijk normenkader 
   -   Actieplan hulpmiddelen 

               -  Uitvoeringsplan ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ 
Toelichting van afhandelingstermijnen Hulpmiddelenverstrekking en bespreking van 

casuïstiek inzake de lange afhandelingstermijn van Wmo-meldingen. 
De Wmo-raad heeft zijn zorg uitgesproken en dit is een terechte zorg. De gemeente 

zit op dit moment op een wachttermijn van 12 weken, wat ook bekend is bij het 
college. De formele afhandelingstermijn is in totaal 6 weken voor de melding en 2 

weken voor de aanvraag.  
De gemeente heeft hierin een duidelijk achterstand opgelopen. 

De Wmo-raad Sittard-Geleen maakt zich zorgen over het feit dat er in de diverse 
gemeentelijke documenten geen éénduidigheid is welke termijnen nu van toepassing 

zijn. 
Hoe nu moet een inwoner van Sittard-Geleen weten waar hij/zij aan toe is? 
Daarnaast maakt de Wmo-raad zich zorgen over de lange termijn tussen melding en 

onderzoekgesprek.  
De Wmo-raad zou hier graag de bijzondere aandacht van het College van B&W en de 

ambtelijke organisatie voor willen vragen. 
Het bestuur van de Wmo-raad zal een brief aan het College van B&W sturen inzake 

de lange termijn die bestaat tussen melding en gesprek. 
 

5. Verordening Wmo Gemeente Sittard-Geleen 2021: 
Terugkoppeling reactie op advies Wmo-raad Sittard-Geleen 

-   De concept verordening zal maandag, 26 juli a.s.  op de website van 
overheid.nl komen te staan. Tevens ligt hij in de stadswinkel voor inspraak en dan 

start de zes weken termijnprocedure.  
De schriftelijke reactie van de Wmo-raad werd meegenomen en is naar het 

College gegaan.  
-    Leesbaarheid van de Verordening is een kwestie die de Wmo-raad essentieel 

vindt. Juridische documenten kunnen ook leesbaar worden geschreven. Niet het 
“systeem” moet leidend zijn, maar de “behoefte” van de inwoner.  

-   De folders en de website van de gemeente dienen hier meer en duidelijker 
informatie over te verstrekken. 

 
6. Beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening 2022 e.v. 

Afgelopen jaar is door de Rekenkamer een onderzoek gehouden inzake de 

effectmeting van armoede en schuldaanpak in de gemeente Sittard-Geleen. Dat 
heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. De gemeenteraad heeft vervolgens 

geadviseerd om een beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening 2022 e.v. op te 
stellen.  

Hierbij heeft de gemeente maatschappelijke partners en verschillende 
raden/commissies nodig om zo veel mogelijk input te verkrijgen en op basis van 

al die gegevens aan de slag te gaan met het schrijven van het beleidsplan. 
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De gemeente wil de Wmo-raad betrekken bij dit proces. 
Het bestuur van de Wmo-raad zal dit onderling afstemmen en terugkoppelen 

tijdens het eerst volgende ambtelijk overleg.  
 

7. Dementievriendelijke gemeente: 
Informatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot de  

dementievriendelijkheid van de gemeente Sittard-Geleen. 
- Wegens afwezigheid van de betreffende ambtenaar, wordt dit agendapunt 

verschoven naar het eerst volgende Ambtelijk Overleg. 
 

8. WVTK 
Geen bijzonderheden. 

 
9.  Afsluiting  

     Secretaris 
          Maral Manukjan  

 
 


