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  Verslag ASD-Maastricht d.d.  27 November 2019 
       Vastgesteld d.d. 18 december 2019 
       

 
Aanwezig:  Kees Eken (voorzitter), Asmaa Moustaid Es-Sadki, Wil Prickaerts 

(waarnemend lid), Nol Stijnen, Harry Visser, Miranda Wiegers, 
Roos Reynders (begeleider Miranda), Sicco Bousma en Nico 
Hermans (Publieke Tribune namens FNV) 

 
Afgemeld:  Harry Bakels, Frans van der Horst, Emanuel Merkus, Jo Steel met 

kennisgeving, 
 
Notuliste:  Wilma Pelz 
 
 
1.          Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom en laat weten  
dat mevr. H. Mordang zo meteen aansluit om een toelichting op punt 2 van de 
agenda, Jeugdzorg, te geven. Daarnaast heet hij de heren Nico Hermans en Sicco 
Bousma van de FNV welkom en vraagt hun of ze mededelingen hebben. De heren 
antwoorden dat ze twee vragen hebben, te weten: 

1.a. Wanneer is de aanbesteding thuiszorg? Er wordt geantwoord dat deze net is gedaan 
 voor de komende jaren. Er wordt wel vanuit de raad aangegeven dat het college de 
uitspraak heeft gedaan dat ‘niemand door het ijs mag zakken’. Dus als er een 
probleem is, zal hier wel een oplossing voor gezocht moeten worden. Er wordt kort 
informatie uitgewisseld betreffende huishoudelijke hulp. 

1.b. De tweede vraag is wanneer de werkgroep Economische Zelfredzaamheid bij elkaar 
komt. Er wordt aangegeven dat de voorzitter een datumprikker zal uitzetten voor 
begin januari 2020. 
Er is een nogal negatief Evaluatierapport ontvangen en er zal nagekeken moeten 
worden of erin genomen flankerende maatregelen wel in lijn staan met het VN 
verdrag.  

 Mededelingen 
1.c. De voorzitter laat weten dat dhr. Bakels niet aanwezig is in verband met een 

operatie; dat dhr. Van der Horst met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest en er 
wordt meegedeeld dat dhr. Steel weer is opgenomen in het ziekenhuis. Dhr. Merkus 
is afwezig omdat hij in Amsterdam is vanwege andere activiteiten.  

 
2. Jeugdzorg 

Mevr. Hedwig Mordang, beleidsmedewerker van Xonar sluit aan bij het overleg van 
deze raad om informatie te geven over jeugdzorg welke door Xonar wordt verleend. 
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 Mevr. Mordang heeft een presentatie voorbereid waarin wordt aangegeven wat 
Xonar doet en waar Xonar voor staat. De leden van de raad kunnen de presentatie op 
Ibabs downloaden zodat de verstrekte informatie beschikbaar is voor eenieder. 
Mevr. Mordang geeft aan dat Xonar zich nu ook, anders dan in het verleden, op 
voorliggende veld richt. Op dit moment heeft Xonar zo’n 2.000 cliënten per jaar 
betreffende opvoedingsproblematiek in Zuid Limburg. De gemeente Maastricht is 
vergelijkbaar met Heerlen, waarbij wordt opgemerkt dat dit jaar al 50 cliënten meer 
behandeld zijn in 2018. In Maastricht wordt 46% ambulant geholpen.  
Daarnaast werkt Xonar ook met geheime locaties voor wat betreft vrouwenopgvang 
en problematiek rond huiselijk geweld. 

- Er wordt vanuit de raad gevraagd of de zorg rond 18-/18+ niet gebundeld kan 
worden om een zo goed mogelijke kwaliteit te bereiken. Er volgt een korte discussie 
over het aantal aanbieders en de kwaliteit. Kleine aanbieders zijn beperkter dan grote 
aanbieders qua mogelijkheden.  

-  Vervolgens wordt gevraagd hoe effectief het 1G1P1R is betreffende multiproblem 
gezinnen. Het antwoord is dat dit goed werkt. Door 1 regisseur blijft het beeld 
duidelijk. De regisseur is dan iemand van team jeugd of een gecertificeerd iemand. 

-  Er wordt ook gevraagd hoe men binnen de zorg met de AVG om gaat. Er wordt door 
mevr. Mordang aangegeven dat de cliënten per gezin een toestemmingsplan tekenen 
Er wordt dan ook aangegeven dat er meerdere ‘hulpverleners’ zijn die voor het gezin 
ingezet worden. Het doel is om de hulp zo kort mogelijke te houden. 

 Indien ouders O.T.S. (Onder Toezicht Stelling) krijgen dan is het een andere zaak. 
Ouders kunnen zelfs uit de ouderlijke macht gezet worden. 

- Xonar geeft er de voorkeur aan naar de thuissituatie te gaan voor in intakegesprek. 
Ze willen zien wat er gebeurt in welke omgeving. Er wordt een voorbeeld van 
Autisme gegeven. Indien dit nodig is (denk hierbij aan CLASS) kan het gesprek ook op 
een locatie van Xonar gepland worden. 

- MKD (Medisch Kinder Dagverblijf); hier worden kinderen met een ontwikkel- en/of 
spraakachterstand geholpen. Hiervoor is de samenwerking met verschillende 
logopedisten gezocht die voor Xonar werken. Aan een MKD is altijd een kinderarts en 
een verpleegkundige gekoppeld. Er volgt een korte uitleg over de problematiek die er 
zich kan voor doen. 
 
Speerpunt Integrale Kindcentra is dat er hulp op locatie aanwezig is. Na school kan 
het kind terecht voor hulp op de locatie waar het ook naar school gaat. Er wordt 
vanuit de raad aangegeven dat mits deze locatie te groot wordt, dit ook een nadeel 
kan zijn. Speciaal Onderwijs opheffen lijkt niet goed. Kleine groepen zijn voor 
sommige leerlingen gewenst. De kwaliteit die Speciaal Onderwijs biedt moet wel 
gewaarborgd blijven. Er wordt geantwoord dat met vroeg signalering veel problemen 
voorkomen kunnen worden. Waardoor soms Speciaal Onderwijs niet nodig is. Xonar 
sluit vaak en veel aan bij het Onderwijs. Op die manier kan in de klas gekeken worden 
of er problemen zijn. Hiervoor wordt een schoolcoach ingezet; dit werkt ook 
drempelverlagend. 
 
Pleegzorg; mits kinderen niet meer thuis kunnen wonen wordt de voorkeur gegeven 
aan pleegzorg. Liefst Netwerkpleegzorg, maar er zijn ook Bestands pleeggezinnen. Dit 
laatste zijn mensen die kinderen van buiten hun gezin opvangen. Biologische ouders 
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blijven hierbij belangrijk! Er is een tekort aan pleeggezinnen; om voor een kind een 
goed pleeggezin te vinden, zijn er 10 gezinnen nodig om een verantwoorde keuze te 
kunnen maken.  
Indien een pleeggezin geen optie is, is er nog de mogelijkheid van een gezinshuis. Dan 
is er een man en een vrouw waar 4 tot 6 kinderen bij kunnen wonen. Bij 
Behandelgroepen en Observatiegroepen worden maximaal 8 kinderen geplaatst. 
 
Verder is er nog de kamertraining; dit is voor pubers waarvoor de stap om zelfstandig 
te gaan wonen te groot is.  
 
De Crisisopvang is een grote aanbesteding geweest. Xonar doet dit samen met Koraal 
en Mondriaan. Het gaat daarbij om een heel kwetsbare groep. Je moet snel ter 
plaatse zijn (maximaal 2 uur na melding, vaak al binnen een half uur). Een crisis duurt 
een paar dagen, maar is een goed moment een verandering teweeg te brengen. 
 
Via Jeugd; er is een aanbesteding uitgegaan die jeugdzorg + wordt genoemd. Xonar 
doet dit weinig. 
Mevr. Mordang wordt bedankt voor de duidelijke uitleg en haar komst naar dit 
overleg. 
 

3. Verslag en actielijst: 
 Het verslag van de laatste vergadering, te weten 30 Oktober 2019 en naar aanleiding 
 van het verslag wordt meegedeeld, dat : 
3.a. de voorzitter een gesprek heeft gepland met Mevr. Mara de Graaff op 31 November 

a.s. van 13.00 – 14.00 uur. Mevr. Wiegers en dhr. Vissers zullen met hem mee gaan. 
Er zal gevraagd worden of de uitspraak ‘niemand zakt door het ijs’ een harde 
uitspraak is. Dhr. P. Vrehen heeft de intentie uitgesproken om het vast te leggen 
(Wmo). Er is afgesproken dat deze taak blijft, tenzij het hele beleid op de schop gaat. 
Ook huishoudelijke hulp en groepsbegeleiding zullen ter sprake komen. Wat gebeurt 
er bij bewegen van maatwerk naar algemene voorziening? 

3.b.  men nog bezig is met het uitwerken van de visie op de Trendbreuk. Er zal ook nog 
een informatierond komen. 

3.c. de volgende bijeenkomst op 18 december a.s. op deze locatie is gepland. 
3.d. wij goed moeten kijken naar hoe wij meer bekendheid gaan geven aan onze 

vergaderingen. 
3.e. er behoefte is aan een toelichting op de wet Verplichte Geestelijke Gezondheid. 
 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 Actielijst 

De actielijst zal worden aangepast n.a.v. het verslag. 
 

4.a. Ingekomen stukken 
- 191030:Mevr. Wiegers geeft aan dat de brief betreffende de richtlijnen veel te  
 moeilijk geschreven is. 
- Uitnodiging gezamenlijke raadsbijeenkomst d.d. 13 november jl. De voorzitter laat  

weten dat hij er naar toe is geweest. Het ging over m.n. over Toekomstagenda die 
Regioagenda gaat heten. De bijeenkomst was meer een interview met mensen die in 
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het verleden te maken hadden met het Sociale Domein. Er werd gevraagd wat heb je 
gemerkt? Er worden enkele voorbeelden benoemd door mevr. Wiegers die de 
aandacht verdienen. Mevr. Wiegers zal deze op de mail zetten. 

- mevr. Wiegers geeft betreffende de nieuwe Regioagenda aan dat ze zich af vraagt 
wat de grotere schaal in de praktijk gaat betekenen. Nu is het soms al moeilijk om de 
samenhang te zien voor raadsleden. Een Kansrijke Start heeft te maken met 
Trendbreuk. Hierover wordt ons advies gevraagd. 

- 191121 Wonen en Werk; Dhr. Visser geeft aan dat er weinig concreets is te melden. 
Er wordt aangegeven dat er een evaluatie plaats gaat vinden; dit zal in door de 
werkgroep in de gaten worden gehouden. Er zijn problemen problemen op het 
gebied van wonen en werk; er zal een conceptreactie voorbereid worden vanuit de 
werkgroep die dan weer in de raad terug komt. 

- 191122 het thema Geweld hoor nergens Thuis komt 18 december a.s. op de agenda. 
 
4.b. Uitgaande stukken: 
 
5. Gesprek met de wethouder d.d. 28 November 
 Dit is al aan bod geweest bij punt 3.a. 
 
6. Gezondheidsbeleid Zuid Limburg 

Men wil een Trendbreuk realiseren in Zuid Limburg. Mevr. Wiegers geeft aan dat er 
veel ambities genoemd worden, maar een plan van aanpak gemist wordt. Zo weet je 
ook niet waarop je kunt rekenen. De gezonde basisschool vindt mevr. Wiegers nog 
niet concreet genoeg. Er wordt een analyse genoemd waardoor dit zo is. Waar staat 
welke doelen wanneer behaald moeten zijn? Bij prestatie-afspraken zijn de letters zo 
klein (zeker in de papier versie) dat ze bijna niet te lezen zijn. Mevr. Wiegers zal haar 
opmerkingen op de mail zetten, zodat ze meegenomen kunnen worden. 
Er dient ook aandacht te zijn voor een veilige omgeving voor kinderen met een 
rugzakje en er zou meer ingezet moeten worden het bereiken van de ouders. Daar zal 
ook een verandering te weeg gebracht moeten worden. 

 Ook de kinderopvang en de kindcentra verdienen aandacht. Een kindcentrum dient 
 geen ‘grabbelton’ te worden die voor van alles gebruikt kan worden. Het is wel 

gemakkelijk om er gebruik van te maken. Men vraagt zich af of dit niet ook een 
aanzuigende werking heeft. De voorzitter vraagt eenieder voor het einde van de 
week signalen in deze door te geven.  
 

7. Nieuws uit de werkgroepen 
7.a. Werkgroep Communicatie 

Asmaa Moustaid Es-Sadki geeft aan dat dhr.  Merkus nog betrokken wil blijven bij 
de werkgroep Communicatie. Verder stelt zij voor om het punt Website mee te 
nemen naar de volgende vergadering. De werkgroep wil nog een keer bij elkaar 
komen alles te bespreken en zij vindt het dan prettiger om dit daarna, samen met de 
twee andere leden, terug te koppelen. 
De voorzitter geeft aan dat dit (Eye Tractive) de keuze is van de werkgroep en dat 
wij hier achter moeten gaan staan. Mevr. Wiegers geeft aan dat in het verleden is 
gebleken (Maastricht voor Iedereen) er te weinig mogelijkheden waren zelf zaken 



Verslag iASD-Maastricht d.d. 27 November 2019  Pagina 5 van 5 

 

te wijzigen. Ze geeft dit mee als aandachtspunt; Dit punt zal de volgende keer, 18 
December a.s. op de agenda komen. 

7.b. Werkgroep Inclusie 
 Mevr. Wiegers geeft aan dat Maastricht voor Iedereen de tender voor diversiteit 
heeft gekregen. Mevr. Wiegers gaat naar de bijeenkomst waar daarover gesproken 
wordt. Bij mensen van de eerste en tweede generatie is behoefte aan ondersteuning. 
Mevr. Asmaa Moustaid Es-Sadki al in deze nog contact opnemen met mevr. 
Wiegers betreffende informatie van haar kant. 

7.c. Werkgroep Mantelzorg 
 Er is niets nieuws te melden, dit punt komt de 18 december terug op de agenda.  
 Mevr. M. Mooren wordt uitgenodigd. 
7.d. Werkgroep Economische Zelfredzaamheid: 
 Er is geen nieuws, begin volgend jaar wordt er een afspraak gepalnd 

De participatiewet zal op de agenda komen. Vanuit de FNV wordt aangegeven dat zij 
ook een werkgroep participatie hebben. Zij ervaren dat het heel lastig is om naar de 
gemeente toe iets ‘gedaan’ te krijgen. Dhr. Boumans vraag ook om te mogen 
aansluiten bij de werkgroep Economische Zelfredzaamheid.  
Er wordt ook opgemerkt dat dhr. Menno Jansen (GL) sinds een aantal maanden 
werkzaam is bij FNV Utrecht. Er is geen contact met de leden in Zuid Limburg. 
  

8. Rondvraag en sluiting: 
8.a. Vanuit de raad wordt opgemerkt, dat tijdens een presentatie, zoals vandaag bij punt 
 2. Van de agenda, het niet de bedoeling is dat mensen die op de publieke tribune  
 het woord gaan nemen.  
8.b. Er wordt gevraagd wat wij doen betreffende het afscheid van dhr. Nol Stijnen. Dhr. 

Stijnen geeft aan nog geen opvolger te hebben. Diegene die hij in gedacht had, zit op 
dit moment ook in moeilijke persoonlijke situatie. Gezien de omstandigheden wil dhr. 
Stijnen nog wel wat langer door gaan.  Zodra dit kan, wil hij echter stoppen. Dhr. 
Stijnen zal in deze nogmaals contact opnemen met mevr. Gertie de Veen. 
Dhr. Prickaerts geeft aan dat hij een groot netwerk heeft en dat hij wil rond kijken. 
Het dient met name een persoon te zijn die ervaring heeft met mantelzorg. 
Tijdens de Heidag zal dit punt ook aandacht krijgen. 

8.c. Er wordt aangegeven dat de decentralisatie een ramp is, kijk naar Jeugd en Wmo.  
 Moeten wij als raad niet een ongevraagd advies geven m het terug te draaien? Er is  

een bezuinigingsmaatregel genomen en die moet terug gedraaid worden. 
Decentralisatie als zodanig moet niet terug gedraaid worden, maar de middelen 
moeten wel terug. De voorzitter zal deze zorgen mee nemen in het gesprek  met 
mevr. De Graaf. 
Daar er verder geen punten voor de rondvraag zijn, bedankt de voorzitter eenieder 
voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 
 
Harry Visser, secretaris 
 

 


