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Integrale 

 Adviesraad Sociaal Domein Maastricht 

 
 

 
 
Concept Verslag ASD-Maastricht d.d.  25 September 2019 
       Vastgesteld d.d. 31 Oktober 2019 
       

 
Aanwezig:  Harry Bakels, Kees Eken (voorzitter), Frans van der Horst, Asmaa 

Moustaid Es-Sadki, Nol Stijnen, Harry Visser, Miranda Wiegers, 
Roos Reynders (begeleider Miranda), Michiel Hartholt (gemeente), 

  dhr. Stassen (FNV, publieke tribune). 
 
Afgemeld:  Emanuel Merkus en Jo Steel met kennisgeving, 
 
Notuliste:  Wilma Pelz 
 
 
1.          Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van de raad en ook dhr. 
Stassen die wederom op de publieke tribune plaats neemt,  van harte welkom. Hij 
geeft dhr. Stassen de gelegenheid zich voor te stellen aan de leden van de raad, zodat 
iedereen weet in welke hoedanigheid dhr. Stassen plaats neemt op de publieke 
tribune. Dhr. Stassen heeft ook enkele vragen, te weten: 
- Kan ik zitting nemen in deze raad vanuit mijn functie bij FNV?  

Er wordt geantwoord dat dit niet kan. Deze adviesraad is ander soort raad dan de 
FNV; wij zijn geen belangenbehartigers.  
Er is wel een mogelijkheid om bij een werkgroep aan te sluiten. Er kunnen ook 
punten ingebracht worden bij de raad mits men die heeft. Deze raad vindt het 
belangrijk om voeling te houden met de achterban, dus ook met FNV. Er is 
momenteel een vacature bij een de werkgroep Economische Zelfredzaamheid en  
Arbeidsparticipatie. Bij deze werkgroep zou dhr. Stassen kunnen aansluiten, want 
de informatie die hij heeft is belangrijk.  

- Een andere vraag is of dhr. Stassen de verslagen van deze bijeenkomsten ook 
toegestuurd kan krijgen. Er wordt aangegeven dat zodra de verslagen vastgesteld 
zijn, men de verslagen via de web site kan lezen. 

  
              Mededelingen: 
1.a. Er wordt meegedeeld dat dhr. Steel is opgenomen in het ziekenhuis en dat het niet 

goed gaat met hem. De voorzitter zal contact houden in deze en iedereen 
informeren. 

1.b. De voorzitter laat weten dat dhr. Merkus zich bij hem heeft afgemeld. Dhr. Merkus 
had de installatiebijeenkomst van de jongerenraad op hetzelfde moment als deze 
bijeenkomst. De voorzitter heeft met dhr. Merkus gesproken over het belang van een 
jongere, c.q. de ‘stem’ van de jongeren hier aan tafel. Dhr. Merkus heeft daarop laten 
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weten het ook een goed idee te vinden om jongeren op locatie te bezoeken en het 
gesprek aan te gaan. Dhr. Merkus zal zo spoedig mogelijk door iemand anders van 
Jongr worden vervangen in deze raad. 

1.c. D.d. 10 September jl. is er een interview geweest over het abonnementstarief. Daarin 
is aangegeven dat wij bij diverse gemeenten zien dat ze van Maatwerkvoorzieningen, 
Algemene Voorzieningen maken. Een voordeel is dat er dan minder bureaucratie is 
omdat het Keukentafel-gesprek dan overgeslagen kan worden.  
In Maastricht is nu nog het lage tarief van 14 Euro (landelijke tarief is 17,50 Euro); 
mits ook hier het beeld gaat ontstaan dat steeds meer mensen met hogere inkomens 
van dit tarief gebruik gaan maken, dan moeten ook wij nogmaals naar dit punt kijken. 
Wij houden de ontwikkelingen in deze in de gaten. 

1.d. Op 12 September jl. was er een bijeenkomst Merkbaar Beter Thuis in Vaeshartelt. De 
voorzitter laat weten dat het een goede bijeenkomst was en dat er nog een 
inhoudelijk verslag volgt. 

1.e. Op 24 September a.s. is een raadsronde gepland met als thema ‘armoede en 
schulden’. Naar aanleiding van het advies van deze raad zijn wij gevraagd om hieraan 
deel te nemen. Er waren ongeveer 80 mensen aanwezig. Ons is gevraagd wat wij 
vinden van het beleidskader. Dhr. Eken heeft laten weten dat wij het jammer vinden 
dat er nog geen Beleidsplan is, maar een Beleidskader. Dit Beleidskader biedt wel 
mogelijkheden om tot een Beleidsplan te komen. Het is de bedoeling dat de 
gemeente wel meer naar de burger toe beweegt met informatie.  Op dit moment 
gebeurt dit middels wijkteams.  
Armoede en schulden gaan over alle domeinen heen. Men  wil ook gaan volgen welk 
maatwerk het meeste effect heeft opgeleverd. In Heerlen heeft men zich heel 
specifiek gericht op de combinatie kinderen en armoede. Dit heeft positieve effecten 
opgeleverd. Dhr. Eken heeft dan ook geadviseerd met de gemeente Heerlen in 
gesprek te gaan over deze aanpak. 

1.f. De vraag wordt gesteld hoe gaan wij onze vergaderingen bekend maken bij onze 
achterban nu VIA Maastricht niet meer als papieren blad uit komt? Het is mogelijk via 
Thuis in Maastricht welk digitaal beschikbaar is, maar voor een deel van de burgers 
zal er ook een papieren versie moeten zijn.  

 
 Agenda 
 De agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
2. Verslag en actielijst: 
 Het verslag van 26 Juni 2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 Het verslag van 7 Augustus 2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 Het verslag van 28 Augustus 2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
  

Actielijst: 
 Naar aanleiding van actiepunt: 
19-18 wordt opgemerkt dat er wat te enthousiast gereageerd wordt betreffende de 

Kindcentra. Er wordt aangegeven dat door de combinatie binnen de Kindcentra de 
kinderen meer aandacht krijgen. Dat klinkt mooi, maar er zijn ook nadelen. Om van 
een Kindcentrum te spreken moet men een minimum aantal kinderen hebben, zo 
rond de 400. Dan komt een kind uit het Speciale Onderwijs dus op een grote locatie 
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terecht. Niet alle kinderen voelen zich dan veilig. Vanuit de raad wordt gevraagd of 
dit onderwerp mee genomen kan worden in het gesprek met de wethouder d.d. 10 
Oktober a.s. Er wordt geantwoord dat dit een informeel gesprek is. De gemeente 
gaat over de huisvesting van Kindercentra, terwijl dit over inhoud gaat.  
In het verleden is al eens aangegeven dat EVI panels en ervaringesdeskundigen 
hierop bevraagd zouden moeten worden. Een veilige leefomgeving is voor kinderen 
in het Speciale Onderwijs heel belangrijk! De heren Bakels en Stijnen gaan met de 
voorzitter mee naar het gesprek met de wethouder op 10 Oktober a.s. van 14.00 – 
15.00 uur. 

19-21 Er is niemand naar de laatste bijeenkomst kunnen gaan en het verslag hiervan is nog 
niet ontvangen. Mevr. Mooren zou een aparte afspraak maken met Miranda. 

 De actielijst wordt bijgewerkt. 
 
3.a. Ingekomen stukken: 

 De voorzitter geeft, gezien de tijd, aan dat iedereen hier zelf naar kan kijken en zich 
kan aanmelden indien hij/zij ergens naar toe wil. 
  
 Dhr. Visser geeft aan dat er ook nog een bijeenkomst bij Omnibuzz is, daar gaat mevr. 
Wiegers naar toe (19 September) en er is nog een bijeenkomst in Maastricht over 
gezondheidsbeleid (info avond). De voorzitter vraagt of er een link is naar het 
Gezondheidsakkoord.  Op 31 Oktober a.s. is er nl. een bijeenkomst voor alle 
adviesraden Sociaal Domein. Er wordt aangegeven dat de heren Bakels en Eken naar 
de bijeenkomst van 9 Oktober gaan. 
 

3.b. Uitgaande stukken: 
 Er zijn geen uitgaande stukken. 
 
4. Gesprek met de wethouder 

De voorzitter laat weten dat hij heeft aangegeven het goed te vinden, dat de passage 
dat mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking verwezen worden 
naar vrijwilligerswerk, eruit is gehaald.  
 
Betreffende Beschut werk is opgemerkt dat hier bijna niets mee gebeurd. Op dit 
moment zijn er 9 aanmeldingen en dat is te weinig. Hierover is men in de raad 
verbaasd en boos. 80% Van de mensen die van de Bijstandsuitkering gebruik maken 
hebben een beperking. Bij MTB kunnen deze mensen begeleidt worden en hebben ze 
doorgroei mogelijkheden. Ze worden uit de Bijstand geholpen worden en men krijgt 
ook nog eens subsidie per persoon.  
Daarnaast is er een inspanningsverplichting. Er moeten nog 74 plaatsen gerealiseerd 
worden en momenteel onderzoekt men alleen de mogelijkheden! 
 
Het onderwerp Armoede en Schulden is bij punt 1.e. al aan bod geweest. 
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5. Jeugd 

De voorzitter geeft in deze aan dat het misschien goed zou zijn om in de toekomst 
meer thematisch te gaan werken/vergaderen. Dit kan een thema zijn voor de 
jaarlijkse Heidag. 
 Op dit moment zijn er meerdere mogelijkheden om met jongeren van gedachten te 
kunnen wisselen. Denk hierbij aan Scoor, Emanuel, Wilma. Emanuel zal in deze 
contact opnemen om afspraken te plannen. 
De voorzitter laat ook weten dat vandaag besloten wordt of Via Jeugd, voorheen 
Icarus, gesloten wordt. Dit punt nemen wij mee in het gesprek met wethouder dhr. 
Jongen. 

 
6. Ontwerp Omgevingsvisie 

Betreffende de Omgevingsvisie wordt opgemerkt dat er gesproken wordt over 
ondernemerschap in wijken en buurten; daarbij wordt echter over het hoofd gezien 
dat er ook mensen zijn die geen ondernemer kúnnen zijn. Er blijft ook veel liggen, 
denk hierbij aan b.v. de groenvoorziening, zwerfvuil enz. Er wordt gepleit voor 
aandacht voor de sociale economie, ondernemerschap hoort onder de commerciële 
economie. Vanuit de raad vragen wij meer aandacht voor het werk dat in de wijken 
blijft liggen.  
 
Betreffende het advies dat wij gaan geven stelt de voorzitter voor dat hij de 
informatie die hij heeft naar iedereen door stuurt. Leefbaarheid daar moet het accent 
op gelegd worden. Er volgt een korte discussie waarbij diverse goede voorbeelden 
genoemd worden die de leefbaarheid ten goede komen. Belangrijk is dat het contact 
met de burger laagdrempelig moet zijn!. 
Op 3 september jl. heeft de voorzitter Inclusieve samenleving ingebracht. Deze sluit 
nauw aan op de Inclusie agenda. Deze twee verbinden zou niet slecht zijn. Bij 
Inclusieve samenleving hoort ook vervoer en wonen. 
Er dient een publieksversie te komen om het voor de burger goed duidelijk te maken. 
Het verslag van de themabijeenkomst Sociaal Huurakkoord van 20 September jl. zal 
opgevraagd worden. 
 

7. Terugkoppeling uit de werkgroepen 
 Economische Zelfredzaamheid en Arbeidsparticipatie: 

De voorzitter geeft aan dhr. Wil Prickaerts dit als interim gaat oppakken. De 
voorzitter geeft in het kort informatie over de dhr. Prickaerts en zal contact met hem 
opnemen. 
 
Wonen en Zorg: 
Geen nieuws. 
 
Communicatie: 
Er worden offertes opgevraagd betreffende het realiseren van de web site. 
 
Inclusie: 
Dhr. Hartholt laat weten dat de tender (diversiteit vanuit 0 meting) is aangevraagd. 
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Mensen  met een andere culturele achtergrond, m.n. uit de 1ste generatie, met een 
taalachterstand worden nu niet bereikt. Er volgt een korte discussie over wat en hoe 
dit opgepakt kan worden. Er wordt afgesproken dat dit punt terug komt in dit overleg 
als de informatie binnen is. 
 
Mantelzorg: 
Laatste stand van zaken is dat de gemeente op het standpunt zit van ondersteuning. 
Dhr. Stijnen neemt in deze contact op met Marijke. 

 
8. Rondvraag en sluiting: 
 Er wordt gevraagd of de vergadering van 18 december a.s. verplaatst kan worden 
 (eerder of vervallen). Dit zal in het DB besproken worden. 
 
 Voor 2020 zal een nieuw vergaderschema gemaakt worden door dhr. Visser. 
  

Er wordt gevraagd of deze locatie beter bevallen is dan die op de markt. Dan weet 
dhr. Bakels waar hij reserveren moet.  
 
Betreffende portefeuille overstijgende ideeën wordt door dhr. Hartholt voorgesteld 
om bij het gezamenlijke overleg met de 3 wethouders aan te sluiten. Dit gebeurt 
maandelijks op een vaste dag. 

 
 
 
 
Harry Visser, secretaris 
 

 
 


