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Geacht	  College,	  
	  
In	  2016	  heeft	  u	  samen	  met	  uw	  collega-‐‑wethouders	  in	  het	  Heuvelland	  de	  
Toekomstagenda	  Sociaal	  Domein	  Maastricht-‐‑Heuvelland	  2022	  vastgesteld.	  Voor	  de	  
eerste	  twee	  jaren	  heeft	  u	  de	  ambities	  van	  de	  toekomstagenda	  nader	  geprioriteerd	  en	  
uitgewerkt	  in	  het	  actieplan	  2016-‐‑2017.	  In	  het	  kader	  van	  de	  voortgang	  heeft	  u	  een	  
concept	  actieplan	  2018-‐‑2019	  laten	  maken.	  Dit	  concept	  actieplan	  heeft	  u	  in	  maart	  2018	  
voorgelegd	  aan	  de	  Adviesraden	  Sociaal	  Domein/WMO-‐‑Raad	  van	  de	  zes	  betrokken	  
gemeenten	  met	  het	  verzoek	  om	  een	  advies.	  
	  
Op	  20	  maart	  2018	  hebben	  de	  voorzitters	  van	  de	  gezamenlijke	  adviesraden	  Maastricht-‐‑
Heuvelland	  een	  toelichting	  gekregen	  op	  het	  concept	  actieplan	  en	  hebben	  wij	  over	  de	  
inhoud	  gesproken	  met	  enkele	  ambtelijke	  vertegenwoordigers	  van	  de	  projectgroep	  
Toekomst-‐‑agenda.	  Op	  28	  maart	  2018	  heeft	  de	  Adviesraad	  Sociaal	  Domein	  Maastricht	  
een	  nadere	  toelichting	  gekregen	  en	  het	  concept	  actieplan	  2018-‐‑2019	  behandeld.	  Beide	  
besprekingen	  gaven	  aanleiding	  tot	  de	  opmerkingen:	  
	  
Ons	  beeld	  
	  
Er	  ligt	  een	  gedegen	  werkstuk	  dat	  inzicht	  wil	  geven	  in	  de	  stand	  van	  zaken	  van	  de	  
Toekomstagenda	  Sociaal	  Domein	  Maastricht-‐‑Heuvelland	  2022.	  Het	  beschrijft	  op	  welke	  
wijze	  de	  voortgang	  gepland	  wordt.	  Dat	  betekent	  dat	  wij	  dit	  concept	  actieplan	  vooral	  zien	  
als	  een	  intern	  gericht,	  technisch	  operationeel	  document.	  Het	  geeft	  inzicht	  in	  de	  
organisatie	  van	  de	  Toekomstagenda.	  Dat	  is	  ook	  nodig,	  maar	  er	  is	  meer.	  
Ook	  hebben	  wij	  gezien	  dat	  u	  ‘passend	  onderwijs’	  wenst	  op	  te	  nemen	  in	  het	  actieplan	  
2018-‐‑2019.	  
	  
Ons	  oordeel	  
	  
Niets	  dan	  lof	  over	  de	  wijze	  waarop	  uw	  ambtenaren	  ons	  en	  de	  adviesraden	  in	  Maastricht-‐‑
Heuvelland	  hebben	  betrokken	  bij	  de	  informatie	  over	  het	  concept	  actieplan	  2018-‐‑2019.	  
Zij	  hebben	  zich	  daarbij	  best	  kwetsbaar	  opgesteld.	  Dat	  achten	  wij	  te	  prijzen.	  	  
Het	  concept	  actieplan	  2018-‐‑2019	  dat	  zij	  ons	  hebben	  voorgelegd	  en	  met	  ons	  hebben	  
besproken,	  vermeldt	  voor	  ons	  echter	  te	  weinig	  informatie	  over	  de	  projecten	  van	  de	  
Toekomstagenda.	  	  Zo	  wordt	  de	  realisatie	  van	  het	  vorige	  actieplan	  2016-‐‑2017	  slechts	  in	  
aantallen	  gerealiseerde	  opgaven	  weergegeven.	  Het	  is	  op	  die	  manier	  voor	  ons	  moeilijk	  
een	  overzicht	  te	  krijgen	  van	  bereikte	  resultaten	  en	  een	  zorgvuldig	  en	  compleet	  advies	  te	  
geven	  over	  het	  nieuwe	  actieplan.	  	  
	  
Wij	  missen	  informatie	  over	  de	  motivatie	  voor	  de	  prioritering	  van	  projecten	  in	  het	  
concept	  actieplan	  2018-‐‑2019.	  	  De	  ‘meetlat’	  waarop	  keuzes	  in	  het	  concept	  actieplan	  
2018-‐‑2019	  zijn	  gemaakt,	  zijn	  voor	  ons	  niet	  zichtbaar.	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  het	  van	  
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belang	  is	  te	  blijven	  focussen	  op	  projecten	  die	  betrekking	  hebben	  op	  speerpunten	  van	  de	  
toekomstagenda.	  Zo	  missen	  wij	  nu	  bijvoorbeeld	  opgaven	  als	  debureaucratisering	  en	  het	  
armoedebeleid.	  Deze	  laatste	  opgave	  kwam	  in	  het	  vorige	  actieplan	  2016-‐‑2017	  nog	  wel	  
voor,	  maar	  is	  in	  uw	  concept	  actieplan	  2018-‐‑2019	  verdwenen.	  Helaas	  is	  dat	  met	  de	  
armoede	  in	  Maastricht	  nog	  niet	  het	  geval.	  
	  
Tijdens	  de	  EVI-‐‑panels	  van	  2015	  verwachtten	  de	  deelnemers	  al	  een	  toename	  van	  de	  
bureaucratisering	  als	  gevolg	  van	  de	  decentralisatie	  van	  WMO-‐‑,	  Jeugd-‐‑	  en	  
Participatiewet.	  Daarom	  is	  ‘debureaucratisering’	  ook	  opgenomen	  in	  de	  
Toekomstagenda.	  In	  het	  concept	  actieplan	  2018-‐‑2019	  is	  daarover	  niets	  opgenomen.	  
Terwijl	  het	  -‐‑soms	  onvermijdelijke-‐‑	  bureaucratische	  proces	  naar	  onze	  mening	  de	  
gemeenschap	  nog	  erg	  veel	  geld	  kost	  dat	  niet	  kan	  worden	  besteed	  aan	  zorg	  en	  
ondersteuning	  die	  onze	  meest	  kwetsbare	  burgers	  nodig	  hebben.	  
	  
Wij	  hebben	  -‐‑net	  als	  onze	  collega	  adviesraden-‐‑	  behoefte	  aan	  een	  overzicht	  van	  alle	  
lopende	  en	  geplande	  projecten.	  Een	  overzicht	  waarin	  ook	  de	  looptijd,	  de	  resultaten	  van	  
elk	  project	  en	  de	  contactgegevens	  zijn	  opgenomen.	  Een	  dergelijk	  overzicht	  hebben	  wij	  
nodig	  in	  het	  kader	  van	  inhoudelijke	  monitoring	  van	  de	  Toekomstagenda.	  Daarnaast	  zijn	  
we	  er	  bevreesd	  voor	  dat	  we	  met	  dit	  ambtelijke	  stuk	  de	  burgers	  verliezen:	  hoe	  moeilijk	  
dat	  ook	  is,	  we	  moeten	  wegen	  blijven	  zoeken	  om	  de	  burgers	  te	  betrekken	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  de	  Toekomstagenda.	  
	  
De	  Toekomstagenda	  omvat	  het	  sociale	  domein,	  tot	  nu	  toe	  vooral	  bepaald	  door	  de	  drie	  
gedecentraliseerde	  wetten:	  de	  WMO,	  de	  Jeugdwet	  en	  de	  Participatiewet.	  Wij	  
ondersteunen	  uw	  voornemen	  in	  het	  concept	  actieplan	  2018-‐‑2019	  passend	  onderwijs	  op	  
te	  nemen.	  Wij	  achten	  het	  echter	  -‐‑met	  het	  oog	  op	  de	  samenhang	  met	  de	  onderdelen	  in	  het	  
sociale	  domein-‐‑	  van	  groot	  belang	  daarbij	  ook	  het	  speciaal	  basis/voortgezet	  onderwijs	  en	  
het	  praktijkonderwijs	  te	  betrekken.	  Tevens	  achten	  wij	  formulering	  van	  de	  hierin	  te	  
bereiken	  resultaten	  in	  2022	  van	  belang	  om	  ook	  deze	  opgave	  inhoudelijk	  te	  kunnen	  
monitoren.	  
	  
Bij	  het	  onderdeel	  ‘samenwerking'	  (2.1.	  blz.	  6.)	  wordt	  aangegeven,	  dat	  de	  ambities	  van	  de	  
Toekomstagenda	  regionaal	  zijn.,	  dat	  de	  omvang	  en	  de	  urgentie	  van	  de	  ambities	  om	  
samenwerking	  vragen	  en	  deze	  noodzakelijk	  maken.	  Daar	  staat	  echter	  ook	  de	  zin	  Tijd	  en	  
middelen	  zijn	  schaars.	  Wij	  vinden	  deze	  zin	  in	  strijd	  met	  onze	  én	  uw	  ambities	  in	  de	  
Toekomstagenda	  Sociaal	  Domein	  Maastricht-‐‑Heuvelland	  2022.	  	  
	  
Wij	  zijn	  tevens	  van	  mening	  dat	  in	  het	  actieplan	  meer	  rekening	  gehouden	  dient	  te	  worden	  
met	  taalgebruik	  in	  overeenstemming	  met	  het	  VN-‐‑Verdrag	  voor	  de	  rechten	  van	  mensen	  
met	  beperkingen.	  De	  toegankelijkheid	  van	  de	  tekst	  voor	  ‘de	  gewone	  Nederlander’	  laat	  
onzes	  inziens	  te	  wensen	  over	  (moeilijk	  leesbaar,	  technische	  bewoordingen,	  etc.).	  	  
	  
Ons	  advies	  
	  
-‐‑Aangezien	  onze	  belangstelling	  uitgaat	  naar	  de	  inhoudelijke	  stand	  van	  zaken	  in	  de	  
projecten	  van	  de	  Toekomstagenda,	  d.w.z.	  naar	  hun	  inhoudelijke	  (niet	  alleen	  financiële)	  
monitoring,	  adviseren	  wij	  u	  ons	  (en	  uiteindelijk	  de	  gemeenschap)	  een	  nadere	  
inhoudelijke	  uitwerking	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  Toekomstagenda	  te	  leveren.	  Een	  
dergelijk	  overzicht	  geeft	  ons	  ook	  meer	  houvast	  om	  onze	  nadere	  advisering	  beter	  te	  
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plannen	  en	  af	  te	  stemmen	  op	  momenten	  van	  overleg	  die	  uw	  college	  intern	  heeft	  en	  die	  u	  
heeft	  met	  uw	  vergaderingen	  met	  de	  gemeenteraad.	  	  
	  
-‐‑Wij	  adviseren	  u	  de	  onderwerpen	  ‘debureaucratisering’	  en	  ‘armoedebeleid’	  een	  
concreter	  en	  nadrukkelijker	  plek	  te	  geven	  in	  uw	  actieplan	  2018-‐‑2019.	  	  
	  
-‐‑Wij	  adviseren	  u	  ouders	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  het	  passend	  onderwijs,	  het	  speciaal	  basis/	  
voortgezet	  onderwijs	  en	  het	  praktijkonderwijs	  én	  de	  adviesraden	  in	  Maastricht-‐‑
Heuvelland	  in een	  aantal	  EVI-‐‑panels	  te	  laten	  formuleren,	  welke	  ervaringen	  zij	  hebben,	  
welke	  verbeterpunten	  en	  welke	  innovaties	  zij	  in	  2022	  bereikt	  willen	  zien	  in	  de	  
Toekomstagenda	  Maastricht-‐‑Heuvelland	  2022.	  
	  
-‐‑Wij	  adviseren	  u	  tenslotte	  ten	  aanzien	  van	  de	  presentatie	  naar	  buiten:	  
	  
1.	  het	  actieplan	  2018-‐‑2019	  zodanig	  te	  formuleren,	  dat	  de	  dynamiek	  van	  en	  ambities	  in	  
de	  Toekomstagenda	  Maastricht-‐‑Heuvelland	  goed	  zichtbaar	  zijn;	  
	  
2.	  wegen	  te	  blijven	  zoeken	  om	  de	  burgers	  te	  betrekken	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  
Toekomstagenda	  en	  	  
	  
3.	  het	  actieplan	  2018-‐‑2019	  zodanig	  toegankelijk	  op	  te	  stellen	  en	  te	  formuleren,	  dat	  het	  
goed	  leesbaar	  is	  voor	  en	  te	  volgen	  door	  onze	  burgers.	  
	  
	  
In	  afwachting	  van	  uw	  reactie	  tekenen	  namens	  de	  Adviesraad	  Sociaal	  Domein	  Maastricht,	  
	  
	  
Hoogachtend,	  
	  
	  
	  
	  
Kees	  Eken	   	   	   	   	   	   Harry	  Visser	  
Voorzitter	   	   	   	   	   	   secretaris	  
	  
	  
	  
	  


