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Datum: 9 juni 2021 
Tijd:           09:30u – 11:30u 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 28 april 2021: 

-  Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 

2. Mededelingen: 
Gemeente & Wmo-raad 

- Aftrapsessie Sociaal Overleg en Wmo-raad 
Op 16 juni a.s. staat de aftrapsessie gepland waarin de gemeente samen met 

adviesraden (Wmo en SO) invulling gaan geven aan integrale manier van 
advisering.  

De agenda van de bijeenkomst en de link voor de deelname zijn inmiddels 
verzonden.  

Het voltallig bestuur van de Wmo-raad zal aan deze sessie deelnemen. 
- De Wmo-raadsvergadering van 22 juni a.s. gaat niet door. De eerstvolgende zal op 

28 september 2021 zijn.  
- De 1ste Kwartaalrapportage zal vrijdag a.s. naar het bestuur verzonden worden 

- Jaarverslag Sociaal Overleg 2020 t.a.v. de Wmo-raad is op 2 juni j.l. ontvangen. 
- De conceptversie van de Verordening Wmo 2021 zal bij agendapunt 3 besproken 

worden.  

- Opvolger van dhr. Cliff Opgenoord is dhr. Bram Vaessen, nieuwe coördinator LIA. 
De contactgegevens van dhr. Vaessen zullen naar het bestuur van de Wmo-raad 

verstuurd worden.  
- Ter informatie: de link naar de indrukwekkende documentaire “Mari staat op”  

gemist, zal ook verzonden worden.  
- De Seniorenwijzer “Ouder worden in Sittard-Geleen” is niet meer te vinden op de 

website van de gemeente; hij zal teruggezet worden.   
Vanwege de toegankelijkheidseisen wordt niet geadviseerd de digitale versie van 

de Seniorenwijzer op de website van de Wmo-raad te plaatsen. Zodra het bestuur 
van de raad weet wanneer de Seniorenwijzer “Ouder worden in Sittard-Geleen” op 

de website teruggeplaatst is, zal de verwijzing naar de betreffende pagina van de 
gemeente plaatsvinden.   

- Aan het eind van het jaar zal de contactambtenaar voor de Wmo-raad met 
zwangerschapsverlof gaan.  

 
3. Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen. 

Stand van zaken m.b.t. het advies Wmo-raad Sittard-Geleen op de Verordening 
- De conceptversie van de Verordening is inmiddels zo ver klaar dat hij gedeeld 

kan worden.  
- Op 21 juni 2021 gaat het document naar het portefeuilleoverleg. De 

behandeling van het 1ste conceptdocument in het College van B&W staat 

gepland op 29 juni. Daarna start de inspraakprocedure van zes weken. Op 7 
oktober 2021 wordt die vastgesteld door College van B&W. Daarna volgt de 

behandeling in gemeenteraad. 
- De Wmo-raad Sittard-Geleen kan advies geven op de conceptversie van deze 

verordening. Vóór 21 juni 2021 bestaat de mogelijkheid een quickscan uit te 
voeren en eventuele vragen ter verduidelijking te stellen.  

- De inschrijvingen van aanbieders dienen uiterlijk 17 juni a.s. gebeurd te zijn.  
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4.     Omgekeerde toets 

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

 
- Er zijn enkele trainingen geweest binnen het sociaal domein van de gemeente 

Sittard-Geleen i.h.k.v. de omgekeerde toets. De trainingen onder de naam 
“De bedoeling” werden gegeven door Stimulansz. Tijdens de trainingen werd 

geleerd, dat maatwerk binnen het sociaal domein heel goed mogelijk is. Dit 
zonder dat er sprake is van willekeur, uitgaande van de grondwaarden die aan 

de wetten of regels ten grondslag liggen. 
- Bij een casus niet als eerste naar de wet kijken, maar naar het effect dat je 

wil bereiken, zonder de juridische kaders . 
- Voor specifieke situaties zitten de kaders van wetten en regels maatwerk juist 

in de weg. De Omgekeerde toets helpt om met dit probleem om te gaan. 
- Als professional kijk je eerst naar het doel en daarna niet zozeer naar de 

specifieke regels en kaders van de wet, maar naar de kernwaarden. 
- Aan de hand van het doel en deze kernwaarden onderzoek je de meest 

passende participatiestap. Pas als je deze mogelijkheden duidelijk hebt, kijk je 
hoe je deze stap kunt verantwoorden en of deze beslissing binnen de 
wettelijke randvoorwaarden toegepast kan worden. Zo kun je geïnformeerd en 

zorgvuldig maatwerk leveren. 
 

5. De winst van het sociaal domein: 
Dit naar aanleiding van de 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, bijgedragen aan deze propositie? 
b. Op welke wijze zou de gemeente S-G invulling geven aan deze propositie?  

Dit ongeacht of er extra financiële middelen beschikbaar komen. 
De gemeente Sittard-Geleen staat hier positief in. Het is herkenbaar en vanuit 

G40 kon de gemeente input leveren.  
Er zijn drie opgaven die om aandacht vragen: bestaanszekerheid, vergroten van 

kansengelijkheid, makkelijk maken gezond te leven. Deze drie punten komen 
terug in de Toekomstvisie van de gemeente S-G.  

De positieve gezondheid, die bekend terrein is, krijgt hiermee bijzondere 
aandacht.  

De integrale aanpak van Geleen Zuid is hier een mooi voorbeeld van.  
Het Wijkontwikkelingsplan (ambitiedocument) van Geleen Zuid kan een goede 

startmethode zijn ook voor andere delen/wijken van de gemeente S-G.  
 

6. WVTTK & Sluiting: 

- Zorgcriminaliteit / Zorgfraude: 
Het is niet gebruikelijk dat de sociaal rechercheurs van de gemeente S-G in 

gesprek gaan met de adviesraden. De teammanager van de Wmo is bereid 
gevonden om het onderwerp “Zorgcriminaliteit/Zorgfraude” bij het 

eerstvolgende AO te bespreken.  
Dit thema komt op de agenda van het AO d.d. 21 juli 2021.  
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- Verder geen bijzonderheden. 
 

 
7. Afsluiting  

    Secretaris 
          Maral Manukjan  

 
 

 
 

 


