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Datum:  11 mei 2022 

Locatie:   SHS 0.06 De Versnelling 
Tijd:   09:30u – 11:30u 

 
1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 23 maart 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). 
- Stand van zaken m.b.t. landelijk door decentralisatie beschermd wonen. De beoogde 

inwerkingtreding van het wetsvoorstel en het objectief verdeelmodel was 1 januari 
2023. Met een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten 

woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn 
voor beschermd wonen voor de eigen inwoners, en daartoe ook in staat zijn omdat ze 

daarvoor ook de middelen ontvangen. 
Een wetsvoorstel dat beschermd wonen verder over alle gemeenten moet verdelen is 
vertraagd. Dat komt onder meer door de lange kabinetsformatie. 

De invoering van een woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw 
verdeelmodel beschermd wonen per 1 januari 2023 is niet langer haalbaar. Ondanks 

het feit dat de beoogde doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 
niet langer haalbaar is, blijven de inhoudelijke doelen van de transitie naar een 

beschermd thuis onverminderd van belang. 
Regionaal: de gemeente Sittard-Geleen ontvangt de financiële middelen van 

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

volgen nog.  
- Toezegging subsidie van de gemeente jaar 2022; binnen drie weken wordt het bedrag 

overgemaakt.  
- Verhoging parkeertarieven dient aandacht te krijgen bij de gemeente. 

- Reservering Raadzaal voor de Wmo-raadsvergadering d.d. 21 juni 2022.  
- De vraag m.b.t. de trapliften wordt verder met de betreffende ambtenaar 

afgehandeld.  
- Koninklijke onderscheiding voor Corinna Sipkema - van Geel. Zij is benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

3.  Advies Wmo-raad m.b.t. nieuw raadsakkoord Sittard-Geleen  
- Het Bestuur van de Wmo-raad is druk bezig geweest met het opstellen van het advies 
( via de griffier)aan de informateurs/formateurs m.b.t. het nieuw op te stellen 

raadsakkoord. De gemeenteraadsleden zijn afzonderlijk hiervan op de hoogte gebracht 
(per e-mail). Eén raadslid heeft hierop gereageerd.  
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4. Inkoop Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo (van de Stas VWS, Maarten van 
Ooijen). 

a.   Wat is de visie van de gemeente op deze brief? 
b.   Wat is de te verwachten impact van deze brief op het beleid en de uitvoering van 

de Wmo door de gemeente? 
c.   Wetsvoorstel “Wijziging Wmo inzake resultaatgericht beschikken en alternatieve 

geschilbeslechting” 
i.    Wat is het standpunt van de gemeente t.a.v. dit wetsvoorstel? 

ii.   Wat zal of kan, volgens de gemeente, de impact van dit wetsvoorstel zijn op het 
beleid en de uitvoering van de Wmo door de gemeente? 

 
De bedoelingen van de Wmo zijn in deze hoofdlijnenbrief goed verwoord: effectieve 

uitvoering, samenwerking, werkend Wmo-stelsel, kwaliteit & sturing.    
Doelmatige inzet op ondersteuning via de Wmo helpt om mensen in staat te stellen 

zelfstandig en prettiger thuis te wonen. Een effect daarvan kan zijn dat zwaardere – en 
vaak duurdere – zorg wordt voorkomen. 

Aandacht voor (specifieke) doelgroepen en professionalisering is essentieel. De Wmo 
biedt ruimte om meer ontwikkelingsgericht naar ondersteuningsvragen van burgers en 

cliënten te kijken. Met andere woorden, op welke manier kan ondersteuning helpen de 
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt te vergroten? 
Verbeteren toezicht: Om de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning aan 

(kwetsbare) cliënten voldoende te waarborgen, is toezicht op de uitvoering van groot 
belang. Het gaat hier met name om het toezicht op de kwaliteit van dienstverlening of 

voorziening. 
Eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo: Het vorige kabinet heeft besloten tot 

het invoeren van een vaste lage eigen bijdrage in de Wmo (het abonnementstarief).  
De huidige eigenbijdrageregeling is tegen de zin van gemeenten door het vorige kabinet 

ingevoerd. Tot die tijd werd de hoogte van de eigen bijdrage bepaald op 
basis van het inkomen. Dit kabinet wil per 2025 een eerlijkere eigen bijdrageregeling 

invoeren. Het is nog onbekend hoe deze eruit gaat zien. 
De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Leusden passen namelijk, in strijd met het 

abonnementstarief, toch een inkomenstoets toe voor huishoudelijke ondersteuning. 
 

Het valt op dat het kabinet Rutte IV er nog zeker drie jaar, tot 2025, voor nodig zal 
hebben om het huidige abonnementstarief t.a.v. de huishoudelijke ondersteuning aan te 

passen. Dit terwijl het kabinet Rutte III in krap 1 jaar, na aantreden op 26 oktober 
2017, het besluit nam het abonnementstarief in te voeren. 

Dit thema wordt meegenomen in het Ambtelijk en Bestuurlijk overleg. 
 

5. Website gemeente Sittard-Geleen 
Korte presentie m.b.t. lancering nieuwe/aangepaste Website van de gemeente  
Sitttard-Geleen. Dit thema agenderen voor de eerstkomende Wmo-raadsvergadering 

op 21 juni a.s.  
 

6. WVTTK ( geen bijzonderheden) 
. 

7. Afsluiting  
Secretaris : Maral Manukjan  
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