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Datum:      05-07-2022 
Locatie:     SHG C 2.19 

Tijd:     9:30uur – 11:00uur 
 
1. Verslag vergadering 12-04-2022 

- Het verslag wordt goedgekeurd (wijzigingen zijn verwerkt). 
 

2.  Inkomende en Uitgaande stukken  
- Het overzicht van inkomende en uitgaande stukken, voorafgaande aan een 

bestuursvergadering, is naar bestuursleden toegestuurd.   
De essentiële punten/stukken zijn besproken. 

- Contact met Klinkende Taal, teneinde een betaald abonnement te nemen.  
- Raadsakkoord 

- Het overzicht van inkomende en uitgaande stukken filteren, interne stukken 
hoeven er niet op.  

- Bericht uitschrijving oude bestuursleden, nieuwe leden dienen nog 
ingeschreven te worden bij KvK. 

- Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van de Koepel, start de Nationale 
ombudsman een onderzoek naar de invloed van burgers binnen de Wmo. Hij 

wil ook weten of en hoe burgers invloed hebben op de totstandkoming van het 
Wmo-beleid. Daarom zoekt hij leden van Adviesraden Sociaal Domein en/of 

van Wmo-adviesraden die mee willen doen aan dit onderzoek. Dhr. A. de R. 
heeft zich aangemeld voor dit onderzoek. 

 
3. Terugkoppeling uit de Commissie Sittard-Geleen Inclusief  
 Belangrijke aandachtspunten van de commissie: 

-  16 juni jl. ervaringsparcours voorbereid en uitgevoerd, de tweede sessie zal in 
september gepland worden.  

- Hard gewerkt aan de Lokale Inclusie agenda  
- Voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda 2022 Sittard-Geleen zal op de 

website bij de nieuwsberichten van de Wmo-raad worden geplaatst. 
- Netwerkbijeenkomst d.d. 16 juni rond laaggeletterdheid heeft plaats gevonden. 

Het betreft een informatieve film over de impact. 
- 13 juni overleg met LIA ambassadeurs / evaluatie kermis   

- Meeleesgroep heeft in de Stadskrant gestaan en in de Limburger. 
- Op korte termijn komen er twee artikelen in de Stadskrant over de Commissie 

Sittard-Geleen Inclusief. 
 

4.  Terugkoppeling uit de Adviescommissie 
-  De adviescommissie is bezig met het hoofdthema ‘Onafhankelijke cliënt  

ondersteuning’, o.a. met de wijze waarop zij dit thema wil aanpakken. 
-   Gesprekken gevoerd met de ondersteuners van PIW en MEE. 

MEE vervult de rol van centrale meldkamer voor OCO. Formeel gezien doet MEE 
client-ondersteuning en PIW Maatschappelijk werk. 

-Bekendheid van OCO blijft moeilijk. Het is en blijft voorlopig een nogal 

onbekende voorziening. Meer aandacht nodig om meer bekendheid te krijgen.  
- Omgevingsvisie is een aandachtspunt 

- Visienotitie "Sterke Wijken!" Kennen wij hun stem?  



 

2 
 

Deze visienotitie moet een bijdrage leveren aan de in ontwikkeling zijnde 
Omgevingsvisie Sittard-Geleen. Namens het bestuur zal een email gestuurd 

worden naar de contactambtenaar voor de Wmo-raad S-G om de bijgevoegde 
visienotitie door te sturen naar Marion Nieuwenhuijzen. 

- De adviescommissie heeft inmiddels in het gemeentelijk abonnement een 

account voor toegang tot de Schulinck Kennisbank Wmo. 
 

5. Terugkoppeling uit Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke 
Mijnstreek, d.d. 04 juli 2022 

- Beek heeft zich aangesloten en ook Echt- Susteren bij het Overleg Adviesraden 
Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek 

- SO was afwezig  
- Een aandachtspunt: “Bestaans(on)zekerheid”.  

- Resi Penders stopt en Albert de Rouw zal voorlopig tot eind dit jaar als 
voorzitter van Overleg Adviesraden Sociaal Domein Westelijke Mijnstreek 

functioneren.  
 

6.      Contact Adviesraad Ouderenbeleid Sittard-Geleen 
Het bestuur vindt het een goed idee om met de Adviesraad Ouderenbeleid 

contacten te leggen. Voorgesteld wordt op niet al te lange termijn een 
afspraak te maken om met beide besturen bij elkaar te komen. 

 
7.    Ambtelijk Overleg, d.d. 20 juli 2022 

Vaststellen punten/vragen voor het Ambtelijk Overleg 
-   Energietoeslag, Kostdelersnorm en Fraudealgoritme/Fraudescorekaart 

(standpunt van de gemeente Sittard-Geleen; e-mail d.d 1 juli 2022) 

-  Daklozenbeleid 
-  Inkomensregelingen ouderen (n.a.v. rapport “Met te weinig genoegen nemen” 

van de Nationale ombudsman)  
- 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 

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

-  Reactie Wmo-raad op brief Sociaal Overleg van 14 juni 2022 m.b.t. 
samenwerking 

-  Planning Bestuurlijk Overleg met de nieuwe wethouder(s) Sociaal Domein.  
 

De voorgestelde punten zijn akkoord en worden afgestemd met de    
contactambtenaar voor de Wmo-raad. 

 
8. Bijeenkomst met het Sociaal Overleg op 18 mei 2022 

a. Terugkoppeling Studiedag, d.d. 18 mei 2022  
b. Hoe nu verder met het SO? 
- Besproken is de reactiebrief van de  Wmo-raad Sittard-Geleen op de brief van 

de Stichting Sociaal Overleg Sittard-Geleen van 14 juni 2022 betreffende het 
besluit niet verder te gaan in de procesgang teneinde te komen tot een Brede 

Raad. De reactiebrief zal via de Info-pagina van de Wmo-raad verstuurd 
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worden. Deze wordt ook naar de ambtelijke ondersteuners van de gemeente 
Sittard-Geleen gestuurd. 

In de brief zal ook de inbreng van de dagvoorzitter, mevr. Amma Asante, ter 
sprake worden gebracht. Deze brief zal ook aan haar gestuurd worden.  

 

9.    Terugkoppeling plenaire vergadering Wmo-raad Sittard-Geleen, d.d 
21 juni 2022 

- Presentatie Halt  
- Voorstel om eventueel in de avonduren te vergaderen, om meer  mensen erbij 

te betrekken. 
- Contact  met Monique Zandkuijl – de Jong over haar veelvuldige afwezigheid in 

de plenaire vergaderingen. Als wij geen reactie van haar ontvangen zal zij 
worden verwijderd als “lid” van de Wmo-raad. 

- De vergadering één keer peer jaar op woensdag plannen i.v.m. de uitnodiging 
van de wethouders van Sociaal Domein.  

 
  9.    WVTTK & Rondvraag 

- Verplaatsen van de bestuursvergaderingen naar de woensdag. 
- Uitnodiging van de Koepel ASD voor een online workshop 

“Communicatiemiddelen voor Adviesraden” d.d. 14.09.22. Deelname hieraan 
is zinvol; dit mede omdat tijdens de laatste plenaire vergadering door enkele 

leden een opmerking is gemaakt over de bekendheid van de Wmo-raad 
Sittard-Geleen en een eventuele PR-campagne teneinde de bekendheid te 

verbeteren. 
- Bestuurlijk Overleg komt terug bij het AO 
- De vraag van mevr. Delil m.b.t. presentatie van het Vidar zal op de 

agenda van de plenaire vergadering komen te staan. 
 

   10. Sluiting 
   11. Volgende activiteiten Bestuur 

    -  Ambtelijk Overleg dd 11-05-2022 
 -  Bestuursvergadering dd 24-05-2022 

 -  Plenaire vergadering dd  21-06-2022 
 

 
 

 
 

 
 

 


