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1.          Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Vandaag 
heeft dhr. Johan Stassen van FNV op de publieke tribune plaats genomen, dus ook 
dhr. Stassen wordt welkom geheten.  
 
Mededelingen: 

1.a. De voorzitter laat weten dat dhr. Merkus heeft aangegeven later te komen.  
1.b. Dhr. Steel bedankt zich voor de bloemen die hij heeft ontvangen vanuit de iASD.  
1.c. Mevr. Wiegers is naar de informatieronde over de lokale Inclusie agenda 2019 – 

2022. Ze deelt mee dat het beleidskader zoals mevr. De Rond dat aan ons 
gepresenteerd heeft 10 September a.s. wordt vast gesteld. 

1.d. 27 Augustus jl. is in het Mosae Forum 10 in de Raadszaal de  Ontwerp Omgevingsvisie 
gepresenteerd in de vorm van een informatie-ronde. De voorzitter vraagt of iemand 
hier naar toe is geweest. Hij zelf is er geweest, maar mocht alleen als toehoorder 
aansluiten. Hij heeft er wel voor gezorgd dat onze vragen, die hij voorbereid had, op 
een andere manier beantwoord worden.  

 Betreffende Burgerbegroting wordt opgemerkt dat marktpartijen een voordeel 
hebben omdat ze professionals ter beschikking hebben. Burgers hebben dit niet.  

 Het recht op gebiedsplanning en het recht op overdracht; Dat wil zeggen 
Maatschappelijk Vastgoed welk niet meer gebruikt wordt over te dragen aan burgers 
die daar iets zinvols mee willen doen. 

 Mevr. Wiegers geeft aan dat in de Ontwerp Omgevingsvisie wordt gesproken over 
inclusief vervoer, dat betekent dat iedereen even veel gebruik moet kunnen maken 
van het Openbaar Vervoer. Dit moet gerealiseerd zijn in 2040; De vraag is waarom 
dat zo lang moet duren. 
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1.e. De voorzitter geeft aan dat op 3 September a.s. een stadsronde over het Ontwerp 
Omgevingsvisie is. Wederom in de Raadszaal Mosae Forum 10. De voorzitter geeft 
aan dat wij dan ook aan het debat kunnen deel nemen; elk vanuit zijn eigen 
achterban. Een van de onderwerpen die aan bod komen zijn Toegankelijkheid. Vanuit 
de raad wordt aangegeven dat wij weten dat dit college geld ter beschikking heeft 
gesteld betreffende Toegankelijkheid. Het zou dan ook overbodig moeten zijn, dat wij 
iedere keer aanwezig moeten zijn om hierop te attenderen. 

 Eveneens wordt opgemerkt dat er een link is tussen de lokale Inclusieagenda en de 
Inclusieve Samenleving, dat wil zeggen toegang tot werk, zorg enz. Er zijn vorige week 
vragen gesteld vanuit de raad betreffende het armoedebeleid. De vraag is alleen hoe 
dit aan de Ontwerp Omgevingsvisie gekoppeld wordt.  

 De voorzitter geeft aan dat iedereen volgende week punten kan inbrengen en roept 
daar ook toe op. Hij kan niet alles inbrengen. Armoedebeleid daar moeten wij als 
raad iets mee en zeker de gemeente Maastricht. Deze mensen hebben andere zorgen 
en vanuit de werkgroep Zelfredzaamheid zal hier aandacht aan gegeven worden. 
Mensen die in armoede leven zijn vaak ook minder gezond, men leeft op een ander 
niveau. Dhr. Eken, mevr. Wiegers en dhr. Van der Horst gaan er naar toe en zullen 
ieder vanuit hun eigen werkgroep zaken inbrengen. 

1.f. De Raadsavond Wmo ging over het onderwerp Inkoop. Maastricht wordt 
centrumgemeente voor wat betreft Inkoop. Dhr. Hartholt geeft aan dat het ambtelijk 
is voorbereid en dat er vragen zijn gesteld vragen zijn gesteld over Shared Service. 
Het was de bedoeling om het Inkoopproces te vergemakkelijken, maar er is veel 
weerstand. Er zijn ook veel vragen gesteld die niet ter zake deden. Het proces zal nog 
wel even duren. 

  
 Agenda: 

De agenda kan niet door iedereen ingezien worden, daar er problemen zijn met het 
inloggen op Ibabs. Dhr. Visser heeft enkele exemplaren uitgeprint en deze versie zal 
vandaag gehanteerd worden.    

 
2. Jeugdhulp: 

Mevr. Jocelyn Engelhart, sociaal raadsvrouw/juridische dienstverlening, dhr. 
Raymond Gorissen, algemeen directeur Scoor en dhr. Martijn Kerkhoff, uitvoerend 
bestuurder Scoor stellen zich kort voor en geven aan vanuit welke hoedanigheid ze 
hier aan sluiten. Jocelyn Engelhart geeft een toelichting over de doorlopende 
Hulpverleningslijn 18-/ 18+. Samen met Scoor zou zij een aanbod willen ontwikkelen 
voor jongvolwassenen die extra begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen 
participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. We hebben het dan over  
jongeren zonder startkwalificatie uit het onderwijs, vroegtijdig schoolverlaters, 
jongvolwassenen met een beperking of uit de residentiële jeugdzorg of detentie, 
zwerfjongeren of jong volwassenen met psychiatrische problemen. Volgens de wet 
zijn deze jongvolwassenen meerderjarig, maar in de praktijk blijkt dat zij te weinig 
steun krijgen op de weg naar zelfstandigheid. Vaak komen ze dan later weer in zicht 
omdat ze schulden hebben. Deze schulden kunnen op hun beurt weer leiden tot  
slechte huisvesting, ongezonde voeding, huiselijk geweld en verwaarlozing. 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen pas in staat zijn iets aan hun financiële situatie 
te doen wanneer de stress die dit veroorzaakt onder controle is. Daarop wil ze het 
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aanbod dan ook richten met als doel zo veel mogelijk burgers (jong volwassenen) uit 
de schulden te helpen. Maar ook preventief in te zetten op deze doelgroep om te 
voorkomen dat ze in de schulden/problemen komen. Jocelyn gaat kort op haar 
aanpak en werkwijze in; de informatie hierover zal Jocelyn naar mevr. Pelz door 
sturen en deze zal weer zorgen dat het bij de iASD terecht komt. Dan kan iedereen de 
informatie nog een rustig doorlezen. De voorzitter bedankt de bezoekers voor de 
verkregen informatie. Deze heeft hem aan het denken gezet en zal zeker helpen bij 
het geven van de adviezen richting gemeente Maastricht. 
 
Naar aanleiding van de bovenstaande informatie volgt er een korte discussie over de 
50gezinnen aanpak in Maastricht en het 1G1P1R. Dhr. Hartholt adviseert in deze om 
ook eens dhr. Frenken uit te nodigen voor dit overleg om informatie over dit 
onderwerp te geven. 
Vervolgens wordt voorgesteld om ook met de directeur Sociale Zaken een 
vervolgafspraak te plannen. 
 
De overige punten die op de agenda staan betreffende Jeugdhulp komen op een later 
tijdstip terug. 

 
3. Verslag en actielijst 
 Dit punt wordt gezien de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
4.a. Ingaande stukken: 

Naar aanleiding van de ingekomen stukken wordt nog aangegeven dat er op 31 
Oktober a.s. een conferentie voor alle adviesraden gepland staat in de raadszaal van 
de gemeente Maastricht. 
 
 

4.b. Uitgaande stukken: 
Zijn aan bod geweest 

 
5. Gesprek met de wethouder 

 Er wordt aangegeven dat op 19 September a.s. een informeel gesprek met de 
wethouder is gepland. De voorzitter vraagt wat iedereen van de reactie op ons advies 
vond, daar hij niet meer in de gelegenheid is geweest het concept iedereen vooraf 
toe te sturen. Hij heeft geprobeerd zo goed mogelijk alle opmerkingen te verwerken. 
Vanuit de raad wordt aangegeven dat de reactie goed was. Misschien hadden we wat 
betreft Armoede onze reactie wat ‘steviger’ kunnen neer zetten. De voorzitter geeft 
aan dat hem gevraagd is om dit advies op 24 September a.s. toe te komen lichten. Hij 
zal op dat moment van de gelegenheid gebruik maken om dit alsnog te doen. Ook zal 
de voorzitter aangeven dat hij het betreurt dat het geen Beleidsplan is, maar een 
Beleidskader. Er is een keuze gemaakt om een bepaalde richting in te gaan en de raad 
hoopt dat deze weg ook echt ingeslagen wordt. Zodat echte stappen in de goede 
richting gezet worden. Als men de armoede wil aanpakken, zal men daar ook in 
moeten investeren.  
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6. Advies nr. 16 Beleidskader Armoede & Schuldhulpverlening 
 Dit punt is al aan bod geweest bij punt 5. 
 
7. Ontwerp Omgevingsvisie 
 Dit punt is al aan bod geweest bij punt 1. 
 
8. Samenstelling iASD 

Dhr. Visser heeft het Rooster van aftreden bijgewerkt. 
- Dhr. Stijnen gaat per 1 januari 2020 aftreden en hem wordt gevraagd of hij wil 

proberen een opvolger te vinden voor zijn plek. Dhr. Stijnen zal het nogmaals 
aankaarten bij de werkgroep Mantelzorg. 

- Dhr. Visser geeft aan dat het afhankelijk is van de thuissituatie hoe lang hij nog 
door kan gaan. 

- Dhr. Van der Horst treedt ook af eind 2019/begin 2020 Hij zal navragen of er een 
opvolger is. 

Als de samenstelling van de iASD rond is, dient er een nieuw overleg Heidag gepland 
te worden. 
 

9. Rondvraag en sluiting: 
Dhr. Visser kaart het punt financiën aan betreffende ondersteuning vanuit 
Burgerkracht. Dit punt zal in het DB door dhr. Eken en dhr. Visser opgepakt worden. 
 
Er wordt meegedeeld dat er op 12 September a.s. een bijeenkomst in Vaeshartelt is 
betreffende het onderwerp Beter Beschermd Thuis. Dhr. Eken is gevraagd daar iets te 
vertellen over de zorg die hij ontvangt. 
 
Dhr. Hartholt geeft aan dat op de bijeenkomst van 10 September a.s. Inclusie agenda 
ook het onderwerp Abonnementstarief ter sprake komt. 
 
Daar er verder geen punten zijn bedankt de voorzitter iedereen voor zijn 
aanwezigheid en sluit het overleg. 

 
Harry Visser, secretaris 
 

 
 


