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Datum:      06-07-2021 
Tijd:     9:30u – 11:00uur 

  
1. Verslag vergadering 25-05-2021  

- 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.   
 

3. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
 

- Opvolger van dhr. Cliff Opgenoord is dhr. Bram Vaessen, nieuwe coördinator 
LIA. De voorzitter van de commissie S-G heeft inmiddels kennis gemaakt met de 

nieuwe coördinator. 
- Dhr. P.M., een van de belangrijkste katalysatoren (betreft toegankelijkheid) 

binnen de commissie, is ernstig ziek.  
- Commissie heeft een cadeaubon van 50euro overhandigd aan de dhr. 

    H. Vaasen. 
- Verder dient goedkeuring van de brief plaats te vinden, die naar de gemeente 

gaat inzake facturering van 18.000 euro.  
 

4.   Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
 

Belangrijke aandachtspunten van de Adviescommissie  
- Wijkgericht werken blijft het hoofdthema van de commissie. Dit wordt verder 
geïnventariseerd. 

De adviescommissie heeft besloten om uit naam van de Wmo-raad een 
Visiedocument/besprekingsnotitie op te stellen en die later te presenteren aan de 

leden van de gemeenteraad.  
- Verder komt er een gesprek in september a.s. met ASD Stein (Jan Raes en Jac 

Willems) m.b.t. wijkgericht werken/dorpsontwikkelingsplan. 
- Daarnaast is de commissie bezig met de casus m.b.t. termijnafhandeling 

keukentafelgesprek.  
- Wordt nagedacht over de gezamenlijke thema’s ten aanzien van besprekingen 

met de stichting SO. 
- In het kader van de verdergaande samenwerking met het Sociaal Overleg, 

vindt de voorzitter het heel geschikt om deel te nemen aan de online workshop 
van de Koepel ASD Inzicht in de Participatiewet. Hij zal zich dan ook voor deze 

online workshop aanmelden.  
- Online workshops: Inzicht in de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening' is op woensdag 1 september van 19.30 - 
21.00 uur. 

- 1ste concept Verordening ondersteuning/begeleiding wordt ter informatie naar 
de Stein, Beek en Beekdalen doorgestuurd.  
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5. Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek d.d. 05 
juli 2021 

 
Korte terugkoppeling  
 

- Minder waardevolle vergadering  
- Bij de volgende vergadering d.d. 11 oktober a.s. wordt besloten: Hoe nu 

verder? 
- Er is wat onduidelijkheid m.b.t de stichting Jong  

- Onduidelijkheid inzake coördinerende rol van de gemeente Sittard-Geleen, als 
centrumgemeente, op Zuid Limburgs niveau voor wat betreft de Wmo. Dit naar 

analogie van een soortgelijke rol die Maastricht speelt inzake de Jeugdwet en 
Heerlen bij de Participatiewet. 

- Verder is afgesproken meer thematisch te gaan vergaderen. 
-  Corinna en Albert zullen de vergadering van 11 oktober a.s.      bijwonen. 

 
6. Bestuurlijk Overleg d.d. 2 september 2021 

 
Punten ter bespreking:  

- Termijn tussen melding zorg/ondersteuning en uitvoering onderzoek. Dit naar 
aanleiding van een casus. 

- Coördinerende rol van de gemeente Sittard-Geleen, als centrumgemeente, op 
Zuid Limburgs niveau voor wat betreft de Wmo. Dit naar analogie van een 

soortgelijke rol die Maastricht speelt inzake de Jeugdwet en Heerlen bij de 
Participatiewet. 
- Stand van zaken overleg Wmo-raad Sittard-Geleen en Sociaal Overleg 

 
7. Ambtelijk Overleg d.d. 21 juli 2021  

 
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

1.   Zorgcriminaliteit / Zorgfraude: 
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. 
a.    Hoe heeft de gemeente Sittard-Geleen bestrijding en voorkomen van 
zorgcriminaliteit/zorgfraude georganiseerd? 
b.    Is de gemeente S-G aangesloten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude 
(IKZ)? 
c.    Heeft de gemeente S-G een ‘toezichthouder rechtmatigheid’ en een 
‘toezichthouder kwaliteit’ ? 
d.   Wat is het handhavingsbeleid van de gemeente S-G m.b.t. 
zorgcriminaliteit/zorgfraude? 
e.    Wat zijn de ervaringen van de gemeente S-G m.b.t. de bestrijding en het 
voorkomen van zorgcriminaliteit/zorgfraude? 
f.     Hoe is de zorgvuldigheid bij de bestrijding en het voorkomen van 

zorgcriminaliteit/zorgfraude geborgd? 

g.   Informatie en gesprek met de ‘sociaal rechercheur’ van de gemeente.  
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2.   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: 
           i.    Landelijk normenkader 
            ii.    Actieplan hulpmiddelen 
          iii.    Uitvoeringsplan ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ 
- Inbreng vanuit de Wmo-raad Sittard-Geleen 
 

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

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

dementie vriendelijkheid van de gemeente Sittard-Geleen. 
      De voorgestelde punten zijn akkoord en worden afgestemd met de           
contactambtenaar van de Wmo-raad.  

 
8. Plenaire vergadering 28 september 2021 

 
Voorbereiding Wmo-vergadering en thema’s (zijn) kort besproken. 

- Besloten wordt de plenaire vergadering op 28 september 2021 in MFC 
Sanderbout, "Onger de 2 tores" te organiseren.  

Thema’s: 
- Terugblik op afgelopen jaar 

- Toekomstvisie  
- Samenwerking met SO 

- Dementievriendelijke gemeente 
 

9. Bijeenkomst adviesraden Wmo en SO, op 19 juli van 09.00 –10.00 uur  
 

(vergadering is op verzoek van SO verschoven naar een latere datum. 
 

Bespreekpunten/ Gemeenschappelijke Thema’s m.b.t. de samenwerking met het 
Sociaal Overleg: 
1.   Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030 
2.   Armoedebeleid 
3.   Jeugdzorg 
4.   “Sterke wijken” Wijkontwikkelingsplan (Geleen-zuid), Buurtagenda (Movisie) 
& De toekomst van het sociaal domein (propositie VNG) 
5.   Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen 
Wat betreft de Hei-dag in het najaar van 2021 is het voorstel voor de 

deelnemers en de onafhankelijke voorzitter: 
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1.   Deelnemers: 

 
a.    Voltallige besturen van Wmo-raad Sittard-Geleen en Sociaal Overleg 
b.    Leden van de CSGI en de Adviescommissie Wmo-raad S-G 

c.    Linda Cörvers en Noortje Kramer 
d.   Wethouders Sociaal Domein Sittard-Geleen 

e.    De leden van de Wmo-raad Sittard-Geleen 
 

2.   Onafhankelijke voorzitter: 
 

Petra van der Horst (Directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein) of iemand 
van Burgerkracht Limburg 

 
10. WVTTK & Rondvraag 

 
- Corinna Sipkema vindt het zinvol om deel te nemen aan de workshop van de 

Koepel ASD Inzicht in de Participatiewet, dit in het licht van de samenwerking 
met het Sociaal Overleg.  

- Complimenten voor Advisering inzake de nieuwe Verordening Wmo 2021. 
- Voorstel Advisering nieuwe Verordening Wmo 2021 op de agenda van AO d.d. 

21 juni a.s. te plaatsen.  
 

11. Sluiting 
 Volgende activiteiten Bestuur 
 -  Ambtelijk Overleg d.d. 21-07-2021 

 -  Bestuursvergadering d.d. 07-09-2021 
-  Bestuurlijk Overleg d.d. 08-09-2021 

 -  Plenaire vergadering d.d. 28-09-2021 
 

 
 

Maral Manukjan  
Secretaris 

 
 

 


