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Datum:      1 maart 2022 
Locatie:     Parochiekantoor: Bronstraat 2a in Born 

Tijd:     9:30uur – 11:00uur 
 

1. Verslag vergadering 18-01-2022 

- 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 a.o. de brief van mevr. M. 

de Raad van het SO en het triest bericht van het plotseling overlijden 
van collega-raadslid mevr. Marian Kaak - Pels. 

 
3. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  

 Belangrijke aandachtspunten van de commissie: 
-  Commissie S-G Inclusief heeft zes overleggen gehad, waarvan vijf 

met gemeenteambtenaren en verschillende stichtingen/organisaties. 
-  Ook is zij druk bezig geweest met doorontwikkeling van het thema 

“Startdocument.  Het zijn de projecten die gekoppeld zijn aan de Lokale 
Inclusie Agenda.  

- Brief gelezen van het College van B&W aan de raad van de 
gemeente S-G met de mededeling dat 87% van de stemlokalen 

toegankelijk is. Het is tevens een wettelijke verplichting dat het 
college dit rapporteert aan de raad.  

- Het aantal stemlocaties verplaatst naar de gymzaal i.h.k.v. 

toegankelijkheid. 
- Abonnement Klinkende taal, actie CSGI. 

 
4.  Terugkoppeling uit de Adviescommissie 

- Door omstandigheden is de vergadering van de Adviescommissie naar 
2 maart 2022 verplaatst. 

-  De adviescommissie is bezig met bestuderen van de 
verkiezingsprogramma’s op het gebied van het sociaal domein, teneinde 

daaruit een advies op te stellen voor formateur/informateur. Het liefst 
zou de adviescommissie haar advies bundelen aan dat van CSGI en er 

samen één advies van maken, dat namens het bestuur van de Wmo-
raad naar de formateur/informateur van de gemeente S-G gaat. Hierin 

ook aan de gerealiseerde punten aandacht besteden.  
- Het advies dient vóór 1 april paraat te zijn.  

-   Korte terugkoppeling naar aanleiding van de sessie Regionale 
Samenwerking van de Koepel ASD d.d. 24 februari 2022. Naar 

aanleiding van deze sessie heeft de voorzitter van de adviescommissie  
aan de hand van de RegioAtlas een overzicht opgesteld van de 
samenwerkingsverbanden van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, 

Stein en Beekdaelen.  
-  De adviescommissie adviseert om een informatie- themabijeenkomst 

te organiseren rond een actueel thema op het gebied van het Sociaal 
Domein. Dit voor de inwoners van de gemeente S-G.  
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5. Bestuurlijk Overleg d.d. 9 maart 2022 

Punten ter bespreking:  
- Themabijeenkomst (prioriteiten in komende collegeperiode , 5 jaar) 
- Ouderen Beleid 

- Basisvoorzieningen Jeugdzorg en Wmo  
a. De visie van de gemeente op deze beschouwing 

- De effecten van nieuwe Omgevingswet en de invloed op een door de 
gemeente nieuw op te stellen c.q. aan te passen Omgevingsvisie 

- Extra geld naar gemeenten voor versterking rechtsbescherming 
kwetsbare burgers  

 
De voorgestelde punten zijn akkoord en worden afgestemd met de    

contactambtenaar voor de Wmo-raad. 
 

7. Ambtelijk Overleg d.d. 23-03-2022 
Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 

a. Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 
Vragen aan de gemeente: 

i.    Wat is de invloed van deze wet op het huidige inkoopbeleid van de 
gemeente t.a.v. de Jeugdwet en de Wmo? 

ii.    Wat is de invloed van deze wet op de recente inkoop voor 
ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen? 

b. Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) 
Vraag aan de gemeente: 

 i.    Hoe gaat de gemeente t.z.t. invulling geven aan deze wet? 

 ii.    Wat is de invloed voor van de gemeente op haar aanpak van 
meervoudige problematiek in het sociaal domein? 

c. Evaluatiegesprek  
d. Stand van zaken m.b.t. afhandelingstermijn Wmo-meldingen  

 
8. Plenaire vergadering 21-06-2022 

Agenda/thema’s 
Voorbereiding betreffende Wmo-vergadering kort besproken: 

- De akoestiek van de locatie in MFC Sanderbout, "Onger de 2 tores" 
was beter en de algemene sfeer was prettig.  

- Presentatie van Sandra Kervel in het kader van de “Week van de 
Psychiatrie 2022” zou de volgende keer meer kunnen opbrengen. 

- Vraag van dhr. C. Grolleman m.b.t. de vertegenwoordiging van de 
Wmo-raad: (onduidelijk). 

- De “werkgroep statuten” dient nog geformeerd worden. Aan dit 
agendapunt  wordt aandacht besteed tijdens de Pleiner-vergadering 

van 21 juni 2022. 
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9.    Kandidatuur van dhr. A. Beijer, mevr. M. Geenen-Schings, mevr. 
D. Boersma 

 
-  Inmiddels heeft er een telefonisch gesprek plaats gevonden met dhr. 
A. Beijer en mevr. M. Geenen-Schings teneinde vast te stellen of zij 

zitting kunnen nemen in de Wmo-raad S-G, eventueel in de 
adviescommissie van de Wmo-raad.  

Dhr. A. Beijer is geen geschikte kandidaat voor de Wmo-raad bevonden. 
Mevr. M. Geenen-Schings is uitgenodigd voor de vergadering van de 

Adviescommissie d.d. 2 maart a.s. en ook voor de bestuursvergadering 
van 12 april a.s. 

Mevr. D. Boersma wordt uitgenodigd voor de bestuursvergadering van 
12 april a.s.  

 
Binnenkort zal er nogmaals een gesprek gepland worden met beide 

genoemde dames. 
 

  10.    WVTTK & Rondvraag 
- Update van vergaderplanning voor 2022. Naast de wijziging van een 

vergaderdatum van de Adviescommissie zijn ook de data van het 
overleg Adviesraden Sociaal Domein Zuid-Limburg opgenomen. 

- Overzicht Nieuwsberichten en aantal views besproken  
- Dhr. Matthias Kalwij van de stichting Halt uitnodigen m.b.t. een 

eventuele presentatie over Halt in de Wmo-raadsvergadering op 21 juni 
2022 
- Brief uitnodiging van mevr. R. Penders i.v.m. een voorzittersoverleg 

van de ASD Zuid-Limburg. Albert zal zich hiervoor aanmelden. Corinna 
en Monique zullen ook deelnemen. 

 
 

  11.   Sluiting 
  Volgende activiteiten Bestuur  

- Bestuurlijk Overleg dd 09-03-2022 
- Ambtelijk Overleg dd 23-03-2022 

- Bestuursvergadering dd 12-04-2022 
- Plenaire vergadering dd 21-06-2022 

 
 

Maral Manukjan  
Secretaris 

 
 

 

 
 

 
 


