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Datum: 23 maart 2022 
Tijd:           09:30uur – 11:00uur 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 2 februari 2022 

 
-   Het verslag wordt goedgekeurd. 

    Wijzigingen/aanvullingen zijn verwerkt. 
 

2. Mededelingen: 
 

Gemeente & Wmo-raad 
- Evaluatie functioneren bestuursleden van de Wmo-raad (thema’s worden met de 

voorzitter van de Wmo-raad besproken). 
- Website van de gemeente betreffende de doorverwijslink van onafhankelijke 

cliëntenondersteuning is inmiddels aangepast.  
- Gemeente was druk bezig geweest met de gemeenteraadsverkiezing 2022. De NOS 

besteedde aandacht aan het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen en zoomde 
o.a. in op de gemeente Sittard-Geleen. E.e.a. wordt uiteraard geëvalueerd. De uitslag 
van de gemeenteraadsverkiezing 2022 ligt voor iedereen ter inzage bij de afdeling 

Burgerzaken in de Stadswinkel Geleen.  
- Wmo-raad is bezig met het opstellen van advies m.b.t. het nieuwe coalitieakkoord 

2022 – 2026 voor de gemeenteraad Sittard-Geleen. 

- Gezamenlijk overleg (SO met Wmo-raad) d.d. 18 mei 2022. Verdere details volgen 

nog.  
- Brief gemeenteraad inzake inkoop ondersteuning kortdurend verblijf zal met het 

bestuur van de Wmo-raad gedeeld worden. 
- Inschrijving UBO, stichting Wmo-raad Sittard-Geleen in KvK.  

 
3. Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) 

   
i.    Hoe gaat de gemeente t.z.t. invulling geven aan deze wet? 
ii.   Wat is de invloed voor de gemeente op haar aanpak van meervoudige problematiek 

in het sociaal domein? 
Wams in vogelvlucht 

Integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek 
1.gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Gericht op verminderen van problemen en 

verbeteren zelfredzaamheid en participatie 
-  Bij meervoudige problematiek (mvp): samen met cliënt. 

- Bij ernstige problematiek: in combinatie met overlast of onveiligheid, zo veel 
mogelijk in samenspraak met cliënt. 

- Gecoördineerde aanpak: voor afstemmen en bijstellen diensten en interventies. Voor 
één cliënt, of meerdere cliënten in een gezinssituatie. 

 
Met het wetsvoorstel wordt beoogd knelpunten weg te nemen in relatie tot 

gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige 
problematiek. Het wetsvoorstel voorziet daartoe in wettelijke taken voor het college van 

B&W voor onderzoek, planvorming en coördinatie bij meervoudige problematiek in het 
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sociaal domein en eventueel aanpalende terreinen. Deze wettelijke taken vormen de 
grondslag voor de ter uitvoering van die taken noodzakelijke verwerking en uitwisseling 

van persoonsgegevens. Tevens voorziet dit wetsvoorstel de meldpunten voor niet acute 
zorg bij  

gemeenten, van een duidelijke wettelijke basis die nodig is voor het ook bij deze wet 
stellen van regels voor de verwerking van persoonsgegevens door deze meldpunten. 

 
Wat moet Wams gaan opleveren? 

Minder handelingsverlegenheid bij uitwisseling van persoonsgegevens. 
Met als uiteindelijk doel: verbetering dienstverlening aan cliënten. 

 
De presentatie verzorgd door het ministerie van BZK is inmiddels naar het bestuur van 

de Wmo-raad verzonden.  
 

4. Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen  
 

Stand van zaken  
Bij het laatste ambtelijk overleg werd gezegd dat de gemeente ervan uitgaat dat alle 

cliënten in de gemeente S-G vóór 1 april veilig geland zijn. Als dat niet zo is, gaat zij 
met de cliënten een persoonlijk gesprek aan en kijkt en zoekt men samen naar 
mogelijkheden en oplossingen. Maatwerk leveren voor de klanten. 

Vorige keer werd gezegd dat er 30 hoofdaanbieders op 1 januari 2022 gestart zijn met 
een overeenkomst; op dit moment zijn er 10 aanbieders bij gekomen als 

onderaannemer. Zij voldeden niet aan de criteria om hoofdaannemer te worden, maar 
wel als onderaannemer. De gemeente is nog steeds druk bezig met de boordeling van de 

criteria van de onderaannemers. Het probleem dat zich hier voordoet is, dat men moeite 
heeft met het aanleveren van de juiste documenten. Het contract-management zit hier 

enorm achteraan.  
Tegelijkertijd is de gemeente bezig met het voeren van gespreken met aanbieders m.b.t. 

PGB-vaardige dienstverlening.  
Vóór 1 april a.s. zal iedereen in dit proces ondergebracht moeten zijn. 

 
In 2021 heeft 1 kort geding plaatsgevonden, waarbij de rechter besloot dat de afwijzing 

ongegrond was; deze aanbieder is daarom per 1 januari 2022 alsnog toegelaten. 
Met 2 aanbieders heeft inmiddels de juridische procedure plaatsgevonden. Beide zaken 

kwamen in januari voor. De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld, omdat de 
twee aanbieders struikelden waar het de vervaltermijn betrof.   

 
5. Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 

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 ondersteu-

ning/begeleiding en beschermd wonen? 
 

Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten 
eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en 

maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee 
delegatiebepalingen: 
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1. ten aanzien van reële prijzen  

2. ten aanzien van zorgvuldigheidseisen. 
De wet is aangemeld voor behandeling in de Tweede Kamer en de planning is dat deze 

wet medio 2022 in werking treedt.  
Praktijk van aanbestedingsregels en zorg werkt heel knellend: gemeente wil hiervan af.  

Daarnaast wil de gemeente zich zeer nauwkeurig in dit wetsvoorstel verdiepen en ook de 
lijn bepalen voor wat zij hierin wil, moet en kan.  

 
5. Stand van zaken afhandelingstermijn Wmo meldingen 

 
Momenteel is er nog een wachttijd van acht tot tien weken. In maand maart heeft de 

gemeente heel veel meldingen ontvangen en de Wmo-consulenten-werving zorgde 
voor vertraging in dit proces. Op lange termijn zal het anders zijn, maar op dit 

moment is de wachtlijst nog niet volledig weggewerkt. 
 

6. WVTTK 
 

- Geen bijzonderheden. 
 

7. Afsluiting  

 
Secretaris 

Maral Manukjan  
 

 
 


