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Datum:      18-01-2022 
Tijd:      9:30u – 11:00uur 

 
1. Verslag vergadering 30 november  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.   

De essentiële punten/stukken zijn besproken. 
 

3. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 
  

 Belangrijke aandachtspunten van de commissie: 
- Commissie S-G Inclusief heeft diverse overleggen gehad met de 

gemeenteambtenaren en met verschillende stichtingen/organisaties. 
- Deelgenomen aan de Webinar van VNG, waarbij de voorzitter van de 

Commissie SGI en de contact-ambtenaar dhr. B. Vaesen een rol hebben 
gekregen in een intervisie groep. 

-Multifunctioneel zalencomplex De Oase in Sittard is wel toegankelijk 
(rolstoeltoegankelijk). De gemeente doet haar uiterste best het gebouw helemaal 

Inclusief geschikt te maken.  
- Per 1 januari van dit jaar is een  nieuwe verkeersdeskundige ambtenaar 
aangenomen die periodieke gesprekken zal hebben met de werkgroep WIT 

i.h.k.v. de Walramstraat. Het eerste kennismakingsgesprek staat ingepland op 
10 februari a.s.  

- Verder houdt men zich bezig met de “Meeleesgroep”, 
waarbij de Commissie Sittard-Geleen Inclusief en de betrokken 

contactambtenaar veel contacten hebben gelegd met de diverse organisaties en 
met de gemeente Heerlen. 

- Laaggeletterdheid en toegankelijk stemmen (verkiezingen) staan hoog op de 
agenda, dit in het kader van bewustwording. 

- Het jaarverslag 2021 van de commissie CSGI voor de Wmo-raad inclusief het 
jaarverslag van WIT worden in één document opgenomen en zullen volgende 

week tijdens de vergadering van de commissie worden vastgesteld. Daarna kan 
het document met de bestuursleden van de Wmo-raad gedeeld en integraal op 

de website van de Wmo-raad geplaatst worden.  
- Wordt geadviseerd het dynamische document m.b.t. Financiële verantwoording 

geregeld te agenderen op de vergaderingen van CSGI. 
 

4. Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
 

- Door technische problemen is de vergadering van de Adviescommissie van 12 

januari 2022 verplaatst naar volgende week woensdag, in (het parochiekantoor) 
Born (wordt een fysieke vergadering). 

-  De adviescommissie is bezig met bestuderen van de verkiezingsprogramma’s 
op het gebied van het sociaal domein.  
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-  Verder wil de adviescommissie meer aandacht aan het thema 
“Onafhankelijke clientondersteuning” besteden. 

 
Uit de webinars vanuit de Koepel blijkt duidelijk dat cliëntondersteuning veel 
meer is dan het voorbereiden en begeleiden van een keukentafelgesprek. 

 
- De ontwikkeling van dit thema zal voorlopig op de agenda van de 

Adviescommissie staan en teruggekoppeld worden naar het bestuur van de 
Wmo-raad.  

 
5. Bestuurlijk Overleg d.d. 1 december 2021 

 
Besproken onderwerpen: 

- Een eventueel coördinerende rol die de Wmo-raad Sittard-Geleen, op Zuid-
Limburgs niveau voor wat betreft de Wmo, zou moeten hebben.  

- Bespreking voortgang van de Lokale Inclusie Agenda 
De vraag m.b.t. FTE voor de coördinerende rol inzake de Lokale  Inclusie Agenda 

- Toegankelijk stellen gebouwen i.v.m. verkiezingen  
Afstemming sociale overleg: Stand van zaken  

  
6. Bespreking financiën 2021  

 
In hoofdlijnen zijn de voorlopige cijfers over het jaar 2021 besproken. Het 

financiële overzicht is inmiddels naar de bestuursleden verzonden, evenals het 
declaratie-reglement 2022. Dit reglement is nagenoeg gelijk aan het reglement 
van 2021, zoals gepubliceerd op onze website. 

Dit reglement wordt vastgesteld.  
 

7. Ambtelijk Overleg d.d. 02-02-2022 
 

Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
- Ambtelijk overleg op Zuid-Limburgs niveau het sociaal domein betreffende. 

Vraag: Hebben ambtenaren van de Zuid-Limburgse gemeente met elkaar overleg 
over onderwerpen die het sociaal domein betreffen? Indien ja, welke 

onderwerpen komen dan met name aan de orde? 
- Agenda van het sociaal domein van het jaar 2022 betreft de WMO. 

Vraag: Welke onderwerpen staan voor 2022 op de agenda van het sociaal 
domein in het algemeen en de Wmo in het bijzonder? 

- Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen. 
Vraag: Stand van zaken m.b.t cliënten van aanbieders Wmo-ondersteuning en 

beschermd wonen, waar de gemeente vanaf 01 januari 2022 geen overeenkomst 
meer mee heeft. 

- Toelichting dagbesteding ggz-cliënten via WMO. 
- Hulpmiddelen verstrekking. 
Vraag: Hoe is de verzekering geregeld van hulpmiddelen die door de gemeente 

worden verstrekt en derhalve de eigenaar ervan is? 
 

De voorgestelde punten zijn akkoord en worden afgestemd met de    
contactambtenaar voor de Wmo-raad.  
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8. Plenaire vergadering 08-02-2022 
 

Agenda/thema’s 
Voorbereiding betreffende Wmo-vergadering kort besproken: 
- De leden hebben een voorkeur voor fysieke vergadering 

- Toelichting van Visiedocument “Sterke Wijken!” i.p.v. presentatie (dit 
document is inmiddels naar alle leden verzonden) 

- Bespreking statuten van de Wmo-raad S-G 
- Terugkoppeling van adviescommissies  

- Wmo-raadsleden zullen in aanloop naar deze datum (zullen) uiteraard tijdig 
een uitnodiging/agenda ontvangen. 

- Reservering van de locatie in MFC Sanderbout, "Onger de 2 tores" vastleggen, 
d.d. 8 februari 2022. 

- Presentatie van Sandra Kervel in het kader van de “Week van de Psychiatrie 
2022”  

 
9.    Belangstelling van dhr. Andre Beijer en mevr. Geenen-Schings  voor 

de Wmo-raad S-G 
 

-  Inmiddels heeft er een telefonisch gesprek plaats gevonden met dhr. A. Beijer 
en mevr. M. Geenen-Schings teneinde zitting te kunnen nemen in de Wmo-raad 

S-G, eventueel in de adviescommissie van de Wmo-raad. Binnenkort zal er 
nogmaals een gesprek gepland worden met betreffende kandidaten. 

 
10.   WVTTK & Rondvraag 

 

-  Contact wordt gelegd met dhr. R. Penders (BKL) 
 i.v.m. een overleg van de voorzitters van de ASD Zuid Limburg d.d.  

18 januari 2022, waarbij tevens de Intentieverklaring Samenwerking 
Gemeentelijke Adviesraden Sociale Domein Zuid-Limburg getekend dient te 

worden.  
-   De e-mail/vraag van dhr. Ali Gheidan m.b.t. Klacht over het niet transparant 

zijn is inmiddels beantwoord.  
- E-mail sturen naar de heer Van Eck, Klinkende Taal, m.b.t. de optie om een 

betaald abonnement (€ 240 per jaar)  te nemen i.v.m. het stoppen van het 
gratis abonnement per 01 januari 2022.  

- Thema m.b.t. de betrokkenheid van Halt voor wat betreft preventie en 
expertise bij de gemeente Sittard-Geleen, op de agenda van vergadering van 

Wmo-raad in maart te plaatsen.  
- Aanpassing pagina 'Leden Wmo-raad' op onze website 

- Geactualiseerde Vergaderplanning Wmo-raad Sittard-Geleen 2022.  
Aan de planning zijn de volgende vergaderplanningen toegevoegd, voor zover 

deze op dit moment bekend zijn: 
· Commissie Sittard-Geleen Inclusief (CSGI) 
· Overleg Adviesraden Sociaal Domein Zuid-Limburg (ASD-ZL) 
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11.   Sluiting 
 
  Volgende activiteiten Bestuur  

-  Ambtelijk Overleg dd 02-02-2022 
-  Plenaire vergadering dd  08-02-2022 

-  Bestuursvergadering dd 01-03-2022 
-  Bestuurlijk Overleg dd 09-03-2022  

 
 

Maral Manukjan  
Secretaris 

 
 

 


