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Datum:  20 juli 2022 

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

 
 

1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 15 juni 2022 
-   Het verslag wordt goedgekeurd. 

    Wijzigingen/aanvullingen zijn verwerkt. 
 

2. Mededelingen: 
Gemeente & Wmo-raad 

- Nieuwe wethouder: Ivo Tillie  
Portefeuille: Duurzaamheid, Klimaat, Landschapsontwikkeling, Jongeren en 

Gezondheid. ‘Wmo’ en ‘inclusieve samenleving’ zijn onderdeel van de portefeuille 
‘Gezondheid’ 

CSGI zou op korte termijn een gesprek met de Wethouder hebben. 
-  Energietoeslag (e-mail d.d. 1 juli 2022)     

   Energietoeslag wordt verhoogd naar 1.300 euro. 
De energietoeslag was in eerste instantie een bedrag van 800 euro. Het  kabinet heeft   
besloten om dit bedrag te verhogen naar 1.300 euro (van 120% naar 130% of 140% 

van het sociaal minimum. Deze toeslag heeft geen effect op huur- en zorgtoeslag.  
Inwoners die de energietoeslag van 800 euro al hebben ontvangen of binnenkort 

ontvangen, krijgen automatisch een nabetaling van 500 euro. Zij hoeven hiervoor geen 
nieuwe aanvraag in te dienen. 

 
3.  Daklozenbeleid 

     Dit agendapunt wordt verschoven naar het eerst volgend Ambtelijk Overleg.  
 

4. Inkomensregelingen ouderen (N.a.v. rapport “Met te weinig genoegen  
nemen” van de Nationale ombudsman) 

Ouderen maken niet altijd gebruik van de regelingen waar ze recht op hebben. 
Gemeenten dienen ouderen actiever te benaderen met informatie over de beschikbare 

inkomensvoorzieningen. Sommige ouderen leven onder het sociaal minimum, omdat 
ze geen gebruik maken van de inkomensondersteunende regelingen waar ze recht op 

hebben. Regelingen zijn vaak niet bekend bij de doelgroep ouderen, of te ingewikkeld 
om aan te vragen. Terwijl juist deze voorzieningen ervoor moeten zorgen dat zij niet 

onder het bestaansminimum terechtkomen.  
Financieel kwetsbare ouderen hebben daarom behoefte aan een meer proactieve 

benadering van gemeenten en uitkeringsinstanties. Problemen ontstaan vooral op het 
moment dat mensen de AOW-leeftijd bereiken, omdat er dan vaak van alles 
verandert in de financiële situatie. 

Ouderen die financieel kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen volledige AOW-
uitkering krijgen en geen of een klein aanvullend pensioen hebben, kunnen aanspraak 

maken op allerlei regelingen. Zo is er de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 
(AIO), huur- en zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Andere mogelijke voorzieningen 

zijn de ouderenkorting, aftrek van zorgkosten bij de belastingaangifte, kwijtschelding 
van lokale belastingen, een kortingspas van de gemeente, een gemeentelijke 

zorgverzekering en de energietoeslag. 
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Het is aan gemeenten en uitkeringsinstanties de doelgroep actiever te benaderen. 
De gemeente Sittard-Geleen geeft aan in haar beleid ten aanzien van Ouderen en 

Bestaanszekerheid hier bijzondere aandacht aan te besteden.  
 

5. Bestaans(on)zekerheid (N.a.v. de publicatie “Werken aan 
bestaanszekerheid” van Movisie. Dit mede in het licht van het Regionale 

preventieakkoord en de Lokale preventieagenda). 
Bestaansonzekerheid betekent dat mensen niet zelf of met anderen kunnen voorzien in 

hun bestaansvoorwaarden. Bestaansonzekerheid en armoede worden daarom wel in één 
adem genoemd. Het is een complex vraagstuk en komt voor op verschillende 

leefgebieden van inwoners. De gemeenten hebben een belangrijke rol niet alleen om 
bestaanszekerheid voor inwoners te versterken, maar ook om de problematiek te 

signaleren, te onderkennen. Inwoners die met bestaansonzekerheid te maken krijgen 
zijn veelal afhankelijk van organisaties, instellingen en professionals. 

Bij uitvoering van het beleid is het belangrijk om naar de persoon te blijven kijken; wat 
heeft hij of zij nodig? Wat de betreffende persoon belangrijk vindt dient het uitgangspunt 

te zijn van de professional.  
Uit de praktijk blijkt dat mensen met gezondheidsproblemen vaak ook andere problemen 

hebben. En die problemen kunnen elkaar beïnvloeden. 
In beleid en praktijk ontstaat steeds meer aandacht voor het verband tussen 
gezondheidsachterstanden, schulden en armoede. Dat is niet voor niets. Armoede en 

schulden kunnen een serieuze aanslag op de gezondheid betekenen. Dat is zeker het 
geval als die financiële problemen langere tijd aanhouden. Ook omgekeerd is er een 

verband, want een slechte gezondheid kan leiden tot een lager inkomen en bijvoorbeeld 
tot oplopende kosten voor medicijnen en zorg. 

De aandacht voor vroegtijdige opsporing in beleid en uitvoering is belangrijk, omdat juist 
bij financiële problemen in het beginstadium nog veel te winnen valt.  
Voor een vroege opsporing en preventie van financiële en gezondheidsproblemen zijn 
altijd samenwerkingspartners nodig. Woningcorporaties, zorgverzekeraars, scholen, 

wijkteams, vrijwilligers, sociale ondernemers en zorgprofessionals uit de eerste lijn 
kunnen ook een rol spelen bij het vroeg signaleren en voorkomen van financiële en/of 

gezondheidsproblemen.  
 

6. Dashboard Sociaal Domein. Presentatie n.a.v. de memo aan de 
Gemeenteraad. 

Uitgebreide presentie n.a.v. de memo aan de Gemeenteraad. 
De gemeenteraad ontvangt verschillende rapportages voor het uitvoeren van het beleid. 

De kwartaalrapportage Sociaal Domein en het jaarverslag commissie voor 
bezwaarschriften zijn hier voorbeelden van. Deze rapportages zijn de afgelopen periode 

doorontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die verdere 
digitalisering biedt. Die gegevens worden vervolgens gebundeld in een rapportage. 
Daarna wordt die rapportage ook nog eens gevisualiseerd in een overzichtelijk 

dashboard. 
 

De memo aan de raad inzake Dashboard is inmiddels door het bestuur van de Wmo-raad 
ontvangen.  
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7. Samenwerking Wmo-raad Sittard-Geleen en Sociaal Overleg 

 Contactambtenaren gaan hierover met elkaar overleggen en de conclusie   
 wordt teruggekoppeld naar de Wmo-raad.  

 
8. Planning Bestuurlijk Overleg met de nieuwe wethouder 

De wethouder uitnodigen voor de bestuursvergadering 7 september a.s. en 
vervolgens voor de plenaire vergadering van de Wmo-raad Sittard-Geleen.  

Deze plenaire vergadering dient dan wel op een andere dag dan de gebruikelijke 
dinsdag te worden gepland, dit i.v.m. de Collegevergaderingen op de dinsdag. 

 
9. WVTTK 

Geen bijzonderheden. 
 

10. Afsluiting  
Secretaris 

Maral Manukjan  
 

 
 

 

 


