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Datum:  15 juni 2022 

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

 
 

1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 11 mei 2022 
-   Het verslag wordt goedgekeurd. 

    Wijzigingen/aanvullingen zijn verwerkt. 
 

2. Mededelingen: 
Gemeente & Wmo-raad 

- Tarieven parkeergarage Zuyderland ziekenhuis 
Gemeente Sittard-Geleen is de eigenaar van de parkeergarage. Parkeertarieven  

worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad en het is en blijft een grote issue, 
want dit komt ieder jaar als discussiepunt naar voren. De gemaakte kosten dienen terug 

verdiend te worden. Er is een financieringsmodel ontwikkeld dat gelijk blijft met de 
tarieven binnen de gemeente. Bij de overname destijds werden de tarieven verlaagd, 

daar die binnen de gemeente laag waren. Op dit moment bedraagt het tarief € 1,80 per 
uur, het bedrag dat Zuyderland zelf vroeg op het moment van overname. Er zijn 
specifieke regels/mogelijkheden voor mensen met langdurig verblijf.  

-   De Wmo-raadsleden hebben allen een persoonlijk bericht ontvangen m.b.t. lancering 
website van de gemeente S-G en dit nieuwsbericht is tevens gepubliceerd op de Wmo 

webpagina van G-S.  
 

3.  Omgevingsvisie Sittard-Geleen 
     Uitgebreide presentie m.b.t. Omgevingsvisie Sittard-Geleen 

     Belangrijke aandachtspunten: 
- Van Toekomstvisie naar Omgevingsvisie. 

  Toelichting op proces en opgave 
- Samen in gesprek. 

 Wat vinden we belangrijk? 
- Doelen van de samenleving. 

 Dóór samenleving: inwoners, organisatie, bedrijven en gemeente. 
 Gelijkwaardige samenwerking. 

- Sociale veerkracht 
Naar een positieve gezondheid 

-  Economische veerkracht 
Naar een duurzame, innovatieve en veilige bedrijvigheid 

-  Ecologische veerkracht 
Naar een duurzame, diverse en veilige woon- en leefomgeving 
- Institutionele veerkracht 

Naar een leven lang leren en ontwikkelen 
          -  Omgevingsvisie als bijdrage aan Toekomstvisie 

  -  Dialoogproces Omgevingsvisie 
          -  Gesprekstafels 

     Wat vindt u belangrijk? 
     Wilt u ons helpen om anderen erbij te betrekken? 
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 -  Hoe gaan we verder? Planning 
   Dialoogproces 

   Formele traject 
  

Wmo-raad wordt meegenomen in het traject van omgevingsvisie.  
 

4. Evaluatie en continuering bestuur Wmo-raad 
- De samenwerking is tot nu toe als zeer prettig ervaren. Co-creatie, samen dingen 

oppakken. Adviezen richting  college is zeer op prijs gesteld. 
    Verbeterpunten: de scheidslijn tussen beleid en uitvoering.  

   
  -  Contactambtenaar voor de Wmo-raad Sittard-Geleen, mevr. L.C., stopt haar 

ondersteunende werkzaamheden voor de raad. Haar opvolgster is mevr. P.C., 
beleidsambtenaar Wmo, team zorg. Kennismaking met mevr. P.C.  

 
5. Samenwerking Wmo-raad Sittard-Geleen en Sociaal Overleg 

    In aansluiting op de gezamenlijke bijeenkomst tussen de Wmo-raad en het Sociaal 
Overleg heeft het SO de procesgang van het afgelopen jaar geëvalueerd. Op basis 

hiervan heeft het SO het besluit genomen om niet verder te gaan in de procesgang om 
te komen tot een Brede Raad.  
Concreet betekent dit dat het SO niet aanwezig zal zijn op/bij de eerder gemaakte 

afspraken.   
Wordt geadviseerd een formele brief terug te sturen en dit thema te agenderen voor de 

eerstkomende bestuursvergadering van de Wmo-raad op 5 juli a.s. en tevens op het 
Bestuurlijk Overleg. 

 
4. WVTTK 

- Proefabonnement Schulink m.b.t. actuele kennis en juridische informatie voor 
gemeenten. Navraag voor het gebruikmaken van deze kennisbank wordt gedaan. 

- Extra aandacht voor mensen boven bepaalde leeftijd (80/90+) voor beoordeling van 
hun Wmo-aanvraag.  

- E-mail van mevr. Meyers m.b.t. opmerking/klacht over de afhandeling van haar 
hulpvraag Wmo. Haar bericht is inmiddels doorgestuurd naar de afdeling, die is belast 

met de uitvoering van haar hulpvraag. Deze afdeling zal de zaak oppakken en 
bekijken en eventueel met haar contact opnemen. 

- Beschermd wonen: De Raad van State stelt in haar advies van 28 april 2022 aan de 
Tweede Kamer voor om de overheveling van beschermd wonen uit te stellen. Volgens 

de Raad van State dreigen kwetsbare burgers de dupe te worden van een overhaaste 
invoering van het woonplaatsbeginsel. Formele besluitvorming m.b.t. landelijke 

invoering beschermd wonen dient nog plaats te vinden.  
- Daklozenbeleid en Bestaans(on)zekerheid: besloten deze naar het Ambtelijk Overleg 
van 20 juli 2022 door te schuiven. 

- Verder geen bijzonderheden. 
 

5. Afsluiting  
Secretaris 

Maral Manukjan  
 

 


