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Voorwoord van de voorzitter

Geachte lezer en belangstellende,

In het jaarverslag kijken we als bestuur van de WMO-raad Sittard- Geleen terug op onze
werkzaamheden en de resultaten. Echter 2021 werd vooral gedomineerd door de corona pandemie
en juist de ellende die het kan veroorzaken voor die mensen die ondersteuning nodig hebben. Veel
eenzaamheid hebben we ook zelf gevoeld en vooral bij de gemeente aandacht gevraagd voor de
nodige continuïteit voor die mensen die in de knel zijn gekomen.
Plenair zijn we als raad niet fysiek bij elkaar kunnen komen en dat was echt een gemis.
Onze twee adviescommissies hebben gelukkig wel veel werk kunnen verzetten zoals mooi
verwoord in hun eigen jaarverslagen verderop.
Ook hebben we de eerste stappen weer gezet tot een goede afstemming met het sociaal overleg en
de jeugd. Wij vinden echt dat een integrale aanpak van de gemeente voor mensen die
ondersteuning nodig hebben op diverse terreinen, meer nodig is en het in vakjes denken niet meer
past.
Ons enthousiasme om er energie in te stoppen is groot maar we blijven ons wel zorgen maken of
er voor de toekomst voldoende middelen zijn voor goede ondersteuning. De gemeente heeft een
behoorlijke opdracht alles uit te voeren en de nodige menskracht te werven. Met een centrale
overheid die niet voldoende geld beschikbaar stelt.
Kortom, we krijgen een boeiend jaar om diepgaand de discussies aan te kunnen gaan, waarbij wij
ook rekenen op inbreng van vele lezers van dit jaarverslag.

Als u naar aanleiding van dit verslag vragen heeft, willen wij deze graag van u vernemen.
Op onze website: www.wmoraad-sittardgeleen.nl kunt u meer informatie vinden over de Wmo. U kunt
ook een bericht achterlaten op ons email adres: info@wmoraad-sittardgeleen.nl.
Hank van Geffen, voorzitter Wmo-raad Sittard-Geleen.
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Invulling missie en visie
Organisatie
De stichting Wmo-raad Sittard-Geleen is opgericht bij notariële acte van 12 oktober 2007. De
Wmo-raad is ingesteld op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 17 april
2007 als een erkende en in deze gemeente actief zijnde vertegenwoordiger van zelforganisaties
van belanghebbenden op het gebied van de Wmo.
De doelstelling van de Wmo-raad Sittard-Geleen is als volgt geformuleerd: De raad brengt
gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van B&W bij de voorbereiding, vaststelling,
uitvoering en evaluatie van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Deze ondersteuning omvat ook het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking
zoals dit verdrag door de Nederlandse Overheid is geratificeerd in juli 2016.
Missie: Waarom zijn we er?
Wij willen een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. Dit houdt in dat iedere burger in de
gemeente op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen uitmaken van de samenleving.
Visie: Hoe pakken we dat aan?
Wij willen zo veel als mogelijk belanghebbenden of hun vertegenwoordigende organisaties
betrekken bij de voorbereiding van de adviezen. Wij streven een open en actieve dialoog na met
het College van B&W en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente. Wij willen actief
betrokken zijn bij de ontwikkeling, inspraak en participatie van het Wmo-beleid. Om de inwoners te
informeren houden wij een website in stand. Ook zijn wij lid van de Koepel Adviesraden Sociaal
Domein. De website van de koepel is te benaderen via:
www.koepeladviesradensociaaldomein.nl
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Samenstelling raad en commissies
Organisatorische wijzigingen in 2021
In onderstaande overzichten vindt u de samenstelling per 31 december 2021. Een tweetal
adspirant leden hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt voor de Raad. Er zijn gesprekken
gevoerd over hun belangstelling. Waarschijnlijk zullen deze leden in 2022 toetreden tot de raad.
In onderstaande lijst zijn deze twee personen vermeld als kandidaat lid.
Bestuursleden
Dhr.
Mw.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

H. van Geffen
C. Sipkema
M. Manukjan
P. Lamberiks
A. de Rouw
H. Evers
R. Roelofs

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter Adviescommissie
Voorzitter Commissie Sittard-Geleen inclusief
Algemeen bestuurslid

Leden
Naam

Aard lidmaatschap

Mw. O. Delil
Dhr. P. Dreuning
Dhr. C.C.M. Grolleman
Dhr. R.J.M. Guffens
Dhr. L.J.A. Hennekens
Mw. M. Kaak-Pels † 16-02-2022
Dhr. P.J. Kerkhofs
Dhr. M.C. Lemeer

Onafhankelijk lid
Clientenraad MOVEOO
Sol/Kansplus/CR-Daelzicht
PGB belangen en Auti Vriendelijk Limburg
Onafhankelijk lid
Samenwerkende Ouderen Vereniging Born (SOVB)
VGO KBO Afdeling Geleen-zuid
Cliëntenraad Zuyderland GGZ
Platform GGZ, Zuyderland GGZ
KBO Geleen Zuid & de Kluis
Vakbond FNV
Centrale Ouderen Sittard (COS)
Onafhankelijk lid
Dienst Kerk en samenleving (DKS)
Alg. Senioren Vereniging Zuidwest Limburg
Stichting Engele van Zitterd-Gelaen

Dhr. L. Lemmens
Dhr. P. Moulen
Dhr. W.J. Schillings
Dhr. H.G. Vaasen
Dhr. H. Vossen
Mw. M. Walczak
Mw. M. Zandkuijl

Kandidaat leden: Mw. M. Geenen-Schings en Mw. D. Boersma.
Adviescommissie
Voorzitter:
Secretaris:
Lid:
Lid:
Kandidaat lid:
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Dhr. A. de Rouw
Dhr. J. Braam
Dhr. J. Schreurs
Dhr. N. Schrijen
Mw. M. Geenen-Schings
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Commissie Sittard-Geleen Inclusief
Voorzitter
Leden:

Dhr. H. Evers
Dhr. T. Austen
Dhr. B. van den Berg
Dhr. A. Daemen
Mw. C. Sipkema
Dhr. H. Vaasen

Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek
Leden:

Dhr. L. Lemmens, namens de raad
Mw. C. Sipkema, namens bestuur

Adviesraden Sociaal Domein Zuid-Limburg
Namens de Wmo-raad Sittard-Geleen neemt ook de voorzitter Dhr. H. van Geffen deel aan dit
overleg.

Ambtelijke contact Gemeente Sittard-Geleen
Mw. L. Cörvers
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Bestuur, raad en commissies
Vergaderingen bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd, zowel fysiek als digitaal.
Tijdens deze vergaderingen zijn regelmatig de volgende zaken aan de orde gekomen:
• Tijdens iedere vergadering worden zowel de inkomende als de uitgaande correspondentie
besproken; Ook worden de onderwerpen besproken van het eerstvolgende Ambtelijk Overleg;
• Iedere vergadering is er een terugkoppeling vanuit de twee adviescommissies te weten de
adviescommissie en de commissie Sittard-Geleen inclusief. Beide commissies brengen een
verslag uit over hun activiteiten. Het bestuur heeft kennis genomen van de jaarverslagen van
beide commissies
• Het bestuur heeft een preadvies uitgebracht over de (concept) verordening 2021;
• Regelmatig wordt gesproken over het visiestuk “op weg naar een brede raad”. Zowel het
bestuur van de Wmo-raad als het bestuur van de stichting Sociaal Overleg spreken over een
mogelijke samenwerking met in stand houding van de juridische zelfstandigheid;
• Op basis van de wetgeving WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) zullen de
statuten moeten worden aangepast uiterlijk in 2026.

Plenaire vergaderingen
In het verslagjaar zijn drie plenaire vergaderingen van de raad geannuleerd in verband met de
corona crisis. Desgevraagd hebben de leden een duidelijke voorkeur voor fysiek vergaderen
aangegeven. Daarom was het mogelijk de plenaire vergadering van 28 september 2021 fysiek te
laten plaatsvinden. Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd op de website van de raad:
www.wmoraad-sittardgeleen.nl
Ambtelijk Overleg
In het verslagjaar heeft het bestuur 8x overleg gehad met ambtelijke vertegenwoordigers van de
gemeente. Alle overleg vond digitaal plaats. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herindicatie Huishoudelijke ondersteuning bij het aflopen van de bestaande indicatie;
Bespreking en indicatie toekomstvisie 2030;
Wet Inburgering;
Onafhankelijke cliënt ondersteuning voor inwoners met een migratie achtergrond;
Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen;
Wachttijd afhandeling Wmo-meldingen;
Versterking Inclusieve Burgermacht;
Financiële Rapportage Sociaal Domein;
Stand van zaken rondom dementie vriendelijke gemeente;
Personen met verward gedrag;
Wet verplichte GGZ;
Zorgcriminaliteit en zorgfraude;
Beleidsplan armoede en schuldenaanpak;
Communicatie en website gemeente.

Uit bovenstaand opsomming blijkt maar weer eens dat werkzaamheden in het sociaal domein erg
omvangrijk zijn en veel inzet vragen van het ambtelijke apparaat.
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Bestuurlijk overleg
In 2021 is vier keer digitaal overleg geweest met de verantwoordelijke wethouder voor de Wmo.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
•

•
•

Effect Corona maatregelen op de gemeentelijk financiën. Een en ander is voor besproken in
het ambtelijk overleg;
Inclusieve samenleving. Het belang van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) die is
aangenomen;

Toekomstvisie 2030 gemeente Sittard-Geleen;

Externe bijeenkomsten

Naar aanleiding van de Corona problematiek was het aantal externe bijeenkomsten minder dan het afgelopen
jaar.
Cliëntenpanel Omnibuzz. Dit is een regulier overleg van vertegenwoordigers van cliënten van
Omnibuzz. Vanuit de Wmo-raad hebben drie leden zitting in dit panel;
Leden van de commissie Sittard-Geleen inclusief hebben deelgenomen aan een digitale
training brieven en e-mails schrijven op taalniveau B-1;
Trainingen en Webinars
Door meerdere leden zijn enkele webinars en trainingen van de VNG en de Koepel Adviesraden
gevolgd.
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Verslagen van adviesorganen
Adviescommissie
Algemeen:
De Adviescommissie heeft over diverse onderwerpen advies uitgebracht aan het bestuur van de
Wmo-raad Sittard-Geleen. Tevens heeft de commissie enkele specifieke thema’s nader in
beschouwing genomen.
Adviezen Beleidszaken:
De Adviescommissie heeft op de volgende concepten een advies aan het bestuur uitgebracht:
•

•
•
•

Implementatieplan Wet inburgering: Hierbij is de kanttekening geplaatst dat het
uitgangspunt moet zijn dat een ‘inburgeraar’ een volwaardige inwoner van de gemeente is. Dit
impliceert dat de inburgeraar dan ook dezelfde aanspraken op Wmo-voorzieningen heeft dan
iedere andere inwoner van de gemeente. Het bestuur is geadviseerd de focus vooral hierop te
richten en de realisatie van het implementatieplan op afstand te volgen.
Beleidsplan Armoede en schulden 2022 - 2026
Wmo-Verordening Gemeente Sittard-Geleen 2022
Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2022

Behandelde thema’s
Wijk- / Buurtgericht werken: De Adviescommissie heeft in overleg met het bestuur de visienotitie
“Sterke Wijken!” Kennen wij hun stem? opgesteld. Dit op basis van diverse gesprekken met
vrijwilligers van wijkplatformen en professionals in het sociaal domein, zoals wijkverpleegkundigen,
medewerkers van Partners in Welzijn en het Knooppunt Informele Zorg alsmede een voormalig
opbouwwerker. Daarnaast zijn ook diverse documenten op het gebied van wijk- / buurtgericht
werken bestudeerd.
Deze visienotitie is op 25 november 2021 gepresenteerd aan de Gemeenteraad Sittard-Geleen. De
invloed van deze notitie zal moeten blijken uit de vertaling door de gemeente Sittard-Geleen van het
beleid (theorie) omtrent Sterke Wijken naar de realisatie (praktijk) van deze Sterke Wijken.
De ontwikkeling, oftewel de vertaalslag door de gemeente van ‘theorie’ naar ‘praktijk, omtrent
“Sterke Wijken” zal worden gevolgd.

Commissie Sittard-Geleen Inclusief
De commissie vergaderde in 2021 2x als commissie.
Samen met de contactambtenaar werd 11 maal vergaderd.
Verder was er vele malen overleg door leden van de commissie met ambtenaren of deskundigen op
verschillende gebieden.
Ook dit jaar was er een wisseling van contactambtenaar. Door de goede warme overdracht leverde
dit geen vertraging op. Er werd intensief samengewerkt. De voltallige CSGI vergaderde 11x met de
ambtenaar. Daarnaast was er veelvuldig overleg met de voorzitter van de CSGI, met de WIT, met
individuele leden van de CSGI over bijzondere onderdelen van de LIA. Daarnaast was er overleg
met andere ambtenaren of contacten buiten de gemeente waarmee samengewerkt wordt.
De leden van de CSGI haalden op hun beurt input op tijdens contact met ervaringsdeskundigen en
instanties werkzaam op verschillende gebieden. Te denken valt hierbij aan Vidar, stichting ABC,
stichting lezen en schrijven, journalist van weekblad in de regio, Fontys Hogeschool, Sittard
Binnenstad.
Uiteraard zorgde Corona voor beperkingen maar digitaal kon toch doorgewerkt worden.
Het structureel overleg van de WIT met de betrokken ambtenaren is opgestart.
Dat gebeurde op de volgende terreinen:
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· Deelname aan enkele projectgroepen zoals benoemd in de LIA daar waar aspecten van fysieke
toegankelijkheid aan de orde waren en met de insteek om kader stellend eisen en criteria te
ontwikkelen voor het beleid en de uitvoering van projecten in de komende jaren;
· Het uitbrengen van advies voor concrete projecten binnen de gemeente waar in het kader van de
besluiten van de raad uitvoering aan kon worden gegeven. Deels betrof het projecten waarvoor het
advies in eerdere jaren al door de Gemeente was aangevraagd (bv. Gemeenschapshuis
Broeksittard), deels projecten waarvoor de uitvoering voor het verslagjaar stond gepland (bv.
Nolenslaan, Winston Churchillaan) en deels projecten die in het verslagjaar worden gestart en de
uitvoering in een van de komende jaren zal plaatsvinden (bv. Glanerbrook, Huis aan de Markt,
Odasingel 90). De adviezen werden en worden doorgaans uitgebracht in samenspraak met de
projectleiders van de betreffende projecten.
· Incidentele aanwezigheid bij bijeenkomsten van externe organisaties die vanwege de specifieke
expertise van de WIT door de Gemeente naar de werkgroep waren doorverwezen.
· Overleg met de Gemeente om te komen tot goede en werkbare samenwerkingsafspraken en het
evalueren van lopende afspraken.
· Interne scholing van nieuwe leden van de werkgroep en bijscholing van de ‘zittende leden;
· Maandelijkse bijeenkomsten van de leden van de werkgroep om werkzaamheden af te stemmen;

Op het gebied van de communicatie zijn ook stappen gezet. De scholing van de ambtenaren in het
schrijven op B1 niveau ging door. Er zijn incidenteel al adviezen gegeven ter verbetering van de
leesbaarheid van teksten.
Door de contact ambtenaar is binnen het gemeentelijk apparaat aandacht gevraagd voor de
diverse projecten uit de LIA.

Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek
De volgende onderwerpen zijn in 2021 besproken:
Koplopers project Onafhankelijke Clientondersteuning Stein en Beekdaelen;
Gebrek aan overzicht informele zorg;
Accommodatie beleid; veel dorpshuizen gaan verdwijnen;
Noodzaak van samenwerking van lokale adviesraden op het terrein van gemeenschappelijke
regelingen;
Beschermd wonen.
Overleg Adviesraden Sociaal Domein Zuid-Limburg
Namens de Wmo-raad neemt de voorzitter deel aan dit overleg. In 2021 is er een digitale
bijeenkomst geweest.
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Vooruitblik
Toekomst van de raad.
De toekomst van de raad wordt regelmatig besproken tijdens de plenaire vergaderingen van de
raad. In het bestuurlijk overleg hebben wij aangegeven dat wij willen komen tot intensievere
contacten met de Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek (Jeugdzorg) en het Sociaal Overleg
Sittard-Geleen. Samenwerking en integratie worden opgepakt als speerpunt. Tot onze
tevredenheid kunnen we constateren dat er steeds meer begrip is voor onze standpunten. Het
bestuur blijft aandacht besteden aan de afstemming tussen de drie wetten in het Sociaal Domein.
Met de Stichting Sociaal Overleg zijn intensievere gesprekken opgestart om te komen tot een
nauwere samenwerking, eventueel met behoud van juridische zelfstandigheid.
Waarmee gaan we ons bezig houden?

Algemeen
In april 2022 is een advies uitgebracht met aandachtspunten voor het nieuwe raadsakkoord voor de gemeente.
Beide commissies, zoals hierna vermeld, zijn bij dit advies betrokken. In zijn algemeenheid gaat het over Sterke
en Gezonde wijken ( en steden) en de verdere uitwerking van de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Daarnaast wiordt
ook aandacht gevraagd voor het duidelijk positioneren van het gemeentelijk beleid.
Adviescommissie
a.
b.
c.
d.
e.

Gemeentelijk beleid t.a.v. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en andere aspecten
binnen het Sociaal Domein.
Nieuw coalitieakkoord gemeente Sittard-Geleen. In het bijzonder de sociale paragraaf.
Ontwikkeling van “Sterke Wijken”. Onder andere op basis van de visienotitie, het nieuwe
coalitieakkoord en de Toekomstvisie 2030.
Preventie in het Sociaal Domein.
Financiering van het Sociaal Domein. Onder andere op basis van de Programmabegroting
2022 en de Kaderbrief 2021 “Een venster op de toekomst”

Commissie Sittard-Geleen inclusief
2022 belooft een druk jaar te worden waarin de voorbereidingen uit 2021 definitief uitgevoerd
gaan worden.
Op het gebied van de fysieke toegankelijkheid zullen de WIT en leden van de CSGI meewerken aan
verschillende grote projecten in onze gemeente.
Op het punt van de communicatie is het belangrijkste doel voor 2022 om tot een vaste
‘meeleesgroep’ te komen (project 6 in de LIA). De voorbereiding is ver gevorderd. We verwachten
uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 te starten.
Ook aan de toegankelijkheid van de digitale communicatie wordt hard gewerkt door de
ambtenaren. De CSGI kijkt en denkt ook hier mee.
De scholing van de ambtenaren in het schrijven op B1 niveau gaat door. Er zijn incidenteel al
adviezen gegeven ter verbetering van de leesbaarheid van teksten.
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Bijlage: Financieel overzicht 2021 en begroting 2022
Aan:
Van:

de plenaire vergadering van de Wmo-raad
Piet P. Lamberiks, namens het bestuur van de Wmo-raad

Sittard, april 2022
Geachte leden van de algemene vergadering,
Conform het bepaalde in de statuten, treft u hierbij de volgende financiële overzichten aan:
•
•

Financieel overzicht over het boekjaar 2021;
Begroting 2022

Het jaar 2021 stond in het teken van de Corona problematiek (Covid-19). Als gevolg van deze
pandemie kon een aantal activiteiten niet worden gerealiseerd.
In vergelijking met het vorige boekjaar 2020 is in 2021 ook verantwoording toegevoegd inzake de
Lokale Inclusie Agenda (LIA). Voor de uitvoering van de LIA is in 2021 van de Gemeente SittardGeleen een voorschot ontvangen van € 18.000. De uitvoering van de LIA is gestart in juni 2021. In
die periode is in dit project een bedrag uitgegeven van € 4.354. Het niet bestede bedrag van
€ 13.646.In overleg met de projectleider van de gemeente wordt dit bedrag doorgeschoven naar
het jaar 2022.
In ons jaarverslag is een uitgebreidere toelichting opgenomen op de LIA.
Het boekjaar 2021 van de Wmo-raad is afgesloten met een overschot van € 3.165 ( 2020 € 4.331).
Het overschot was hoger dan begroot en is ten gunste van het Eigen Vermogen gebracht. Op deze
cijfers kan de volgende toelichting worden gegeven
Minder uitgegeven
Onkostenvergoedingen
Kosten interne organisatie

€ 1.406
€ 4.684
---------€ 6.090

Meer uitgegeven
Deskundigheidsbevordering
Overige kosten

Per saldo minder uitgegeven t.o.v. begroting

€
355
€
570
---------€
925
---------€ 5.165
======

Lokale Inclusie Agenda
Ontvangen voorschot van de gemeente
Hiervan besteed in 2021
Minder uitgegeven lokale inclusie agenda
Totaal
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Het vermogen van de Wmo-raad bedraagt per 31 december 2021 € 42.096
(31-12-2020 € 58.907) Per saldo een toename van € 16.811.
Het verschil t.o.v. bovenstaand bedrag is € 2.000. De verklaring hiervoor is dat een begroting is
vastgesteld met een negatief bedrag van € 2.000. Het financieel overzicht 2021 is door het bestuur
vastgesteld in haar vergadering van 18 januari 2022.
Ik hoop dat ik voldoende toelichting heb verstrekt en ben graag bereid desgevraagd uitleg te
geven.
Met vriendelijke groeten,

Piet Lamberiks, penningmeester
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Begroting 2022
Aan:
Betreft:
Sittard

de leden van de Wmo-raad
begroting 2022
31 december 2021

Geachte leden van de Wmo-raad,
Bijgaand treft u de begroting aan van de Wmo-raad van het boekjaar 2022. Deze begroting sluit
met een totaal kostenbedrag van € 23.000. Het subsidiebedrag van de Gemeente is voor het
komende jaar vastgesteld op € 21.000. Het begrote tekort zal worden gedekt uit de, in het
verleden, opgebouwde Algemene Reserve. Bij deze begroting kan de volgende aanvullende
toelichting worden gegeven.
De algemene werkzaamheden van de stichting zijn gebaseerd op de statuten:
“De stichting heeft ten doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van het
Gemeentebestuur van de gemeente Sittard-Geleen bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en
evaluatie van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (deze wet
hierna ook genoemd: Wmo).”
Voor de realisatie van deze doelstelling laat het bestuur zich ondersteunen door twee commissies
te weten de adviescommissie en de commissie Sittard-Geleen Inclusief
Voor de taken van de commissies wordt verwezen naar het hoofdstuk vooruitblik in dit verslag.
Met de gemeente zal nog worden vastgesteld welke bedragen zullen worden toegevoegd aan de
begroting van de Wmo-raad. Ook moet worden besproken welke invloed dit heeft op de begrote
posten van de commissies WiT en Commissie Sittard-Geleen inclusief.
De begroting 2022 is als bijlage toegevoegd.
Het bestuur van de Wmo-raad hoopt op een vruchtbare discussie met betrekking tot alle zaken die
binnen de maatschappelijke ondersteuning van belang zijn voor alle burgers van de Gemeente
Sittard-Geleen.
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Begroting Wmo-raad 2022
Omschrijving van soort en vergoeding
1
1A
1B
1E
1F
1G

2
3
3A-1
3A-2
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3K
3L
3M
3N

4
5
6
7
8

Onkostenvergoedingen
Vergaderingen Wmo.-Raad
Bestuursvergaderingen
Ambtelijk overleg
Overleg Wethouder
Extra vergaderingen

Begroot
2.022

Begroot
2.021

Realisatie
2.021

1.840
1.120
1.120
320
400

1.760
1.120
960
320
675

533
1.036
980
260
620

4.800

4.835

3.429

500

500

855

200
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
2.100
300
2.100
3.200
300
15.200

265
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
2.500
300
2.100
3.200
300
15.665

510
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
1.617
20
1.050
1.264
20
10.981

800
500
400
300
500
2.500

600
300
300
300
500
2.000

746
385
739
700
2.570

Totaal

23.000

23.000

17.835

Toegezegd subsidie Gemeente

21.000

21.000

21.000

Totaal Inkomsten

21.000

21.000

21.000

Resultaat

(2.000)

(2.000)

Deskundigheidsbevordering
Kosten Interne organisatie
Kantoor en administratieve benodigheden
Contributie koepel Sociaal Domein
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Voorzitter adviescommissie
Voorzitter SG Inclusief
Overige Bestuursleden
Adviescommissie
Adviesraden Westelijke Mijnstreek
Commissie WIT
Commissie Sittard-Geleen inclusief
Reiskosten

Externe kosten website
Adm. ondersteuning en drukwerk
Representatiekosten
Onvoorzien en diversen
a Bestuursprojecten : o.a. organisatie vergaderingen
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Verslag kascommissie Wmo-Raad Sittard-Geleen over het jaar 2021
Aan:

Het bestuur van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen
De algemene vergadering van de Wmo-Raad Sittard-Geleen

Inleiding

Op basis van de statuten artikel 8 lid 3 heeft de algemene vergadering van de Wmo-Raad de
kascontrolecommissie benoemd. De commissie voor het jaar 2021 bestaat uit dhr. L. Lemmens en dhr. P.
Moulen
Het financieel overzicht bestaat uit een opstelling van baten en lasten over 2021 en een
vermogensopstelling per 31 december 2021. Dit overzicht is opgenomen in het jaarverslag over 2021
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een overschot van € 3.165 (2020 een overschot van € 4.331). Het
overschot van 2021 is ten gunste gebracht van het eigen vermogen. Het vermogen per
31 december 2021 bedraagt € 58.907. Dit laatste bedrag is inclusief het nog te besteden bedrag uit de
Lokale Inclusie Agenda ad. € 13.646. Per 31 december 2020 was dit vermogen € 42.096.
Rapportage omtrent de bevindingen
De commissie heeft het financieel overzicht over 2021 gecontroleerd op basis van de aanwezige
bescheiden. Zij komt tot de conclusie dat het financieel overzicht een correct beeld geeft van de baten en
lasten over 2021 en de vermogensopstelling per 31 december 2021
De commissie adviseert het bestuur het financieel overzicht vast te stellen en daarmee aan de
penningmeester decharge te verlenen over zijn beheer en over zijn verslaglegging over het afgelopen
boekjaar.
Tevens adviseert de commissie aan de Wmo-Raad decharge te verlenen aan het bestuur voor de in 2021
verrichte handelingen voor zover die uit het financieel overzicht blijken.
Sittard-Geleen, 26 januari 2022
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Besluit tot goedkeuring door de kascommissie d.d. 26-01-2022

Origineel getekend door de leden van de kascommissie .
L. Lemmens

P. Moulen

Besluit tot vaststelling en decharge, genomen in de vergadering van 8 februari 2022
Origineel getekend door de voorzitter van de Wmo-raad.
H. van Geffen, voorzitter van de Stichting Wmo-Raad Sittard-Geleen
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