
 

1 
 

Vergadering:       8 februari  2022 
Locatie:          MFC Sanderbout, "Onger de 2 tores" 

Tijd:           09:30 – 11:30 uur 
 
Aanwezig: 16 personen, 8 leden van de raad en 8 bestuursleden 

 
1. Welkom en opening door de voorzitter 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte  

welkom.  
 

2. Vaststellen van de agenda/ Inbreng Wmo-raadsleden 
 

- De agenda wordt vastgesteld:  
- Kennismaking mevr. Diena Boersma. Na meer dan 50 jaar in de Zorg 

gewerkt te hebben, is zij geïnteresseerd in een adviserende rol om onze 
samenleving te dienen. In haar ervaring als wijkverpleegkundige, 

sociaalverpleegkundige bij de GGD, gezondheidsadviseur en coach heeft zij 
veel mensen gesproken, van advies gediend en zorg geleverd. Deze 

ervaringen wil zij waar mogelijk in de WMO-raad voortzetten.  
 

3.  Presentatie van Sandra Kervel in het kader van de “Week van de 
Psychiatrie 2022 

 
Aandachtspunten uit de presentatie: 
In onze samenleving is er één op de vier mensen die psychische problemen 

heeft. Het doel van de Week is om dit breed onder de aandacht te brengen en 
aan te geven welke invloed dit op betrokkenen heeft. Maar ook op hun 

naasten en hulpverleners. Helaas krijgen velen in onze samenleving vroeg of 
laat met psychische problematiek te maken. Betreft het niet jezelf, dan wel 

een familielid, vriend of buurman.  
Door de Week van de Psychiatrie hoopt men dat er minder mensen weg 

kijken, met een grote boog er om heen lopen of erover zwijgen. Dit 
belemmert namelijk herstel. Acceptatie en informatie zijn van groot belang! 

Hopelijk weten na de Week mensen meer en hebben zij mogelijk enigszins 
kunnen ervaren wat leven met psychisch kwetsbaar-zijn inhoudt, maar ook 

hoe het is als iemand in de naaste omgeving psychisch kwetsbaar is. Meer 
kennis en begrip vanuit de omgeving werkt herstel bevorderend. 

Van 21 t/m 26 maart 2022 organiseert de Stichting Kracht uit Kwetsbaarheid 
de “Week van de Psychiatrie”.  Het thema van de Week is “Herstel, wat past 

bij jou?” 
Ter informatie ontvingen de leden van de Wmo-raad het programmaboek 

“Herstel wat past bij jou?”.  
- Website “Stichting Kracht uit Kwetsbaarheid” raadplegen voor meer info.  
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4.  Mededelingen Bestuur 
 

-   Er zijn geen noemenswaardige mededelingen   
 
5. Vaststellen verslag plenaire vergadering, d.d. 28 september 2021      

 
Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 

 
6.  Ingebrachte punten leden Wmo-raad 

     
 Vragen mbt informele zorg (Knooppunt informele zorg) 

Extra aandacht voor informele naast de formele zorg is heel belangrijk.  
Veel mensen in de informele zorg zetten zich dagelijks in om de 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers te behouden en waar mogelijk 
te vergroten. Om dat samen mogelijk te maken, is het van belang dat 

iedereen die zich inzet om hieraan een steentje bij te dragen, elkaar ontmoet, 
kent en weet te vinden. 

Huisartsen geven aan niet voldoende bekend te zijn met de informele zorg, 
maar willen wel graag de verbinding maken om samen de beste zorg voor de 

patiënt te kunnen bieden. Huisartsen zijn zich steeds meer bewust van de 
patiënt achter de medische zorgvraag (Positieve Gezondheid). Ze willen 

gericht de kennismaking aangaan met de informele zorg.  
Het Knooppunt Informele Zorg verbindt partners in de informele zorg en met 

de formele zorg. 
De nieuwsbrieven van het Knooppunt zijn via een link te benaderen op de 
website van de Wmo-raad S-G.  

Er is vraag naar leden die zich beschikbaar willen stellen voor de afvaardiging 
van de Omnibus voor de volgende periode. 

 
Deze vraag wordt meegenomen naar de eerst komende bestuursvergadering 

en vervolgens wordt deze teruggekoppeld naar de leden van de Raad.  
 

7. Bespreking statuten van de Wmo-raad S-G 
 

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking 
getreden. De wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en 

toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om 
verenigingen en stichtingen van klein tot groot.  

Dat betekent dat de statuten van de Wmo-raad dienen bekeken te worden. De 
wet geeft aan dat eventuele wijzigingen binnen vijf jaar dienen plaats te 

vinden, indien nodig.  
Geadviseerd wordt, dat twee raadsleden samen met de penningmeester naar 

de statuten kijken.  
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8. Bespreking financiën 2021-2022 
   

a. financiële verslag 2021 
b. verslag kascommissie 2021 
c. decharge bestuur 2021 

d. begroting  2022 
- Uitleg in hoofdlijnen bij het financiële verslag 2021 en het verslag van 

kascommissie 2021, dat bestaat uit rapportage omtrent de bevindingen en het 
besluit tot goedkeuring door de kascommissie. 

Toelichting op de cijfers en besluit kort besproken evenals de prognose en de 
bestuursprojecten. Financiële onderbouwing wordt beknopt gegeven door 

penningmeester van de Wmo-raad.  
Het verslag van de kascommissie over het jaar 2021 wordt voorgedragen door 

dhr. P.M.  
Besluit tot vaststelling en decharge wordt in de plenaire vergadering van 8 

februari 2022 genomen.  
- Toelichting m.b.t. subsidieverstrekking Wmo-raad en LIA.  

  18.000 euro is opgenomen in de begroting van 2021-2022. 
- Nieuwe leden van de kascommissie zijn benoemd. Reserve dhr. M.L.  

 
9. Terugkoppeling uit de Adviescommissies 

 
a. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief 

 
Belangrijke aandachtspunten van de commissie: 
- De voortgang van de Lokale Inclusie Agenda loopt naar (de) wens. De 

overleggen van Commissie S-G Inclusief met de gemeenteambtenaren en met 
verschillende stichtingen/organisaties heeft veel opgeleverd. 

- 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. 
- Laaggeletterdheid en toegankelijk stemmen (verkiezingen) staan hoog op de 

agenda, dit in het kader van bewustwording. 
- Bewustwording om te komen tot toegankelijkheid (leesbaarheid, 

begrijpelijkheid) van teksten groeit.  
- Vervolgens werd een aantal documenten beoordeeld i.h.k.v. 

toegankelijkheid. 
- Het toegekende bedrag van 18.000 euro staat vast voor de komende jaren. 

Ieder jaar zal er financiële verantwoording worden afgelegd.   
 
Degene die geïnformeerd wil blijven over de voortgang van de lokale inclusie 

agenda, dient de website van de Wmo-raad te raadplegen.  
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b.  Terugkoppeling uit de Adviescommissie  
Kernthema’s adviescommissie en adviezen m.b.t. Wmo & Sociaal Domein  

-  In het kader van buurt- en wijkgericht werken is vanuit de Wmo-raad 
Sittard-Geleen gekeken hoe hieraan door de gemeente Sittard-Geleen 
invulling wordt gegeven. 

Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met vrijwilligers van Wijk- en 
Buurtplatformen en (zorg)professionals die werkzaam zijn in de buurten en 

wijken van de gemeente. Daarnaast zijn diverse documenten over buurt- en 
wijkgericht werken bestudeerd. Op basis hiervan is de visienotitie - "Sterke 

Wijken!" Kennen wij hun stem? - opgesteld. 
Op 25 november 2021 is deze visienotitie in een digitale Pleinsessie 

gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Sittard-Geleen.  
Dit document is tevens naar de leden van de Wmo-raad verzonden.  

-  Advies; Inspraak concept Verordening Wmo 2021 gemeente Sittard-Geleen. 
-  Advies; Implementatieplan Wet inburgering. 

-  Advies; Concept Beleidsplan Armoede en schulden 2022 - 2026 
-  Advies; Concept Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2022 

Gemeente Sittard-Geleen 
- Verder is de adviescommissie bezig met bestuderen van de 

verkiezingsprogramma’s op het gebied van het sociaal domein.  
De adviescommissie wil meer aandacht aan het thema    

“Onafhankelijke clientondersteuning” besteden. 
Er 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 de leden van de Wmo-

raad. 
 

10.    Rondvraag & Sluiting 
- Korte toelichting op de projecten van LIA (Lokale Inclusie Agenda). Deze tien 

projecten staan op de website van de gemeente S-G en tevens op de website 
van de Wmo-raad.  

- Vraag m.b.t. de achterstand in de Wmo-aanvragen. 
  Wordt geadviseerd de website van de Wmo-raad S-G te raadplegen. 

-  De eerstkomende vergadering van de Wmo-raad is op 21 juni  a.s.  De 
locatie wordt nader bepaald. De leden zullen hierover per e-mail worden 

geïnformeerd. 
- Bijeenkomst;  Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Sittard, d.d. 

woensdag 6 april 2022 
 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit vervolgens 
de vergadering.  

 
11.     Planning plenaire vergadering Wmo-raad Sittard-Geleen  
 Dinsdag, 21-06-2022 

M. Manukjan-Arakelian (secretaris) 

 
 


