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Voorwoord: 
 
Belangrijkste kenmerken van het verslagjaar 
 
De verslagjaren kenmerken zich doordat we in 2018 aan de slag gingen met werkgroepen. 
Toen duidelijk werd dat we konden blijven voortbestaan, hebben we besloten het idee te 
gaan werken met werkgroepen verder uit te werken. De werkgroepen bestaan elk uit 2 
leden van de adviesraad, zijn gekoppeld aan de hoofdonderwerpen van de Toekomstagenda 
Sociaal Domein en hebben verder een open karakter. Dat wil zeggen dat ze openstaan voor 
Maastrichtenaren die zich bij het onderwerp betrokken voelen en hun deskundigheid willen 
inzetten. Het gaat om de werkgroepen communicatie, economische zelfredzaamheid, 
inclusieve samenleving, mantelzorg en cliëntondersteuning, wonen en zorg. 
 
Op onze heidag van 2019 werd besloten de samenwerking met de adviescommissies ASM, 
CIMM en Jongerenraad te versterken en in samenwerking met de regionale adviesraden de 
Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland te evalueren. In de verslagjaren 
bleek het opzetten van een werkgroep jeugdzorg niet gemakkelijk: jongeren houden niet van 
vergaderen, meer van actie. De integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht kon echter 
gelukkig gebruik maken van de diensten van Wilma Pelz die voor ons werkt als notuliste, 
maar tevens vanuit Burgerkracht Limburg ambassadeur is voor de jeugdzorg. We hopen in 
2020 iemand te vinden die de werkgroep jeugdzorg echt wil gaan trekken vanuit onze 
adviesraad. 
 

Belangrijke onderwerpen in 2019 waren verder: het volgen van het armoedebeleid, het 
vervoer van mensen met een beperking (dienstverlening en tarieven Omnibuzz), het beleid 
rondom personen met verward gedrag, het volgen van de ontwikkeling rondom de 
Omgevingsvisie, de prestatieafspraken woningcorporaties, Blauwe zorg in de wijken en het 
ontwikkelen van onze nieuwe website. 
 
 
Kees Eken, 
Voorzitter  
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Samenstelling	van	de	integrale	Adviesraad	Sociaal	Domein	Maastricht 
 
De iASD-Maastricht bestaat uit negen leden en een onafhankelijke voorzitter.  
Daarvan komen 3 leden uit de andere adviescommissies en een lid uit de cliëntenraad van de dienst 
Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland, de overige 5 leden zijn ervaringsdeskundigen en hebben 
ervaring met een specifieke doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een 
(psycho)sociaal probleem of chronisch psychisch probleem, mensen met een verstandelijke 
beperking, ouderen, allochtone zorg- en ondersteuningsvragers, mantelzorgers en vrijwilligers.  
 
In 2018 en 2019 bestond de iASD uit de volgende leden: 
Dhr. Kees Eken, voorzitter, onafhankelijk. 
Dhr. Harry Bakels, penningmeester, lid voor vrijwilligers. 
Dhr. Harry Visser, secretaris, lid voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Dhr. Nol Stijnen, lid voor mantelzorgers.  
Mevr. Miranda Wiegers, lid voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Dhr. Frans van der Horst, lid vanuit de ASM (Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht). 
Mevr. Asmaa Moustaid Es-Sadki, lid vanuit het CIMM (Commissie Integratie en Mondialisering 
Maastricht). 
Dhr. Emmanuel Merkus, lid vanuit de Jongerenraad Maastricht. 
Dhr. Jan Cornelissen, lid van de Cliëntenraad Participatiewet dienst sociale zaken Maastricht-
Heuvelland. Helaas heeft deze in september 2018 zijn functie moeten neerleggen. 
Deze functie wordt sinds oktober 2019, tijdelijk bekleed door dhr. Wil Prickaerts.  
Jo Steel, lid voor mensen met een (psycho)sociaal of chronisch psychisch probleem, voorzitter Cliëntenraad 
Leger des Heils.  
 

Werkzaamheden 2018: 
 
In 2018 heeft de iASD 9 reguliere vergaderingen, 3 extra vergaderingen en een Heidag gehouden, 
verder kwam het dagelijks bestuur 10 keer bij elkaar.  
 
Verder was er 2 keer een bilateraal overleg op met de wethouders, Jack Gerats en Jim Janssen, met 
de voorzitter iASD, steeds bijgestaan door 2 leden van de ASD (op toerbeurt). Verder namen ook 
steeds beleidsambtenaren deel aan dit overleg. 
 
Om lopende zaken te bespreken en naar een vorm van samenwerking te zoeken tussen de diverse 
adviescommissies zijn er afgelopen jaar een 3-tal overleggen geweest.  
 
De voorzitter en secretaris, namen in 2018, zesmaal deel aan het overleg van de regionale 
adviesraden van Maastricht-Heuvelland.  Tijdens deze bijeenkomsten werd o.a. de stand van zaken 
binnen sociaal domein en regioplannen in de 6 Heuvellandgemeenten besproken en over diverse 
thema’s gediscussieerd. Leidraad daarbij was de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-
Heuvelland. 
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Mevr. Miranda Wiegers en dhr. Guus Horssels, nam namens de iASD deel aan het overleg 
‘Klankbordgroep Regiotaxi Parkstad-Maastricht’ en in de klankbordgroep ‘Doelgroepenvervoer 
Limburg’ 
 
Door diverse raadsleden werd deelgenomen aan diverse informatie-, discussiebijeenkomsten, 
symposia en themabijeenkomsten, o.a. van de Gemeente Maastricht, Burgerkracht (voorheen Huis 
van de Zorg), De Pijler, enz. 
 

Werkzaamheden 2019: 
 
In 2019 heeft de iASD  11 reguliere vergaderingen en 1 extra vergaderingen gehouden, verder kwam 
het dagelijks bestuur 12 keer bij elkaar. Er is een aparte workshop/bijeenkomst rond het thema 
Communicatie gehouden om te bespreken hoe deze raad zich naar de burgers toe gaat presenteren. 
 
Vanuit deze raad is er extra overleg geweest met wethouders vanuit de werkgroep Wonen en Zorg. 
Verder is er een afspraak geweest met de wethouders van het Sociale Domein mevr. N. Beckers (19 
Juni) en is er ook gesproken met mevr. M. de Graaff (31 November).  
Daarnaast heeft dhr. Eken, de onafhankelijke voorzitter een presentatie over ‘Werken met een 
handicap’ verzorgd. 
Om lopende zaken te bespreken en naar een vorm van samenwerking te zoeken tussen de diverse 
adviescommissies zijn er afgelopen jaar een 3-tal 11 april, 19 juni overleggen geweest. 
Themabijeenkomst met als thema Burgerparticipatie binnen Sociaal Domein op 14 mei 2019 en op 
31 Oktober met als thema. 
 
De voorzitter en secretaris, namen in 2019, vijfmaal deel aan het overleg van de regionale 
adviesraden van Maastricht-Heuvelland.  Tijdens deze bijeenkomsten werd o.a. de stand van zaken 
binnen sociaal domein en regioplannen in de 6 Heuvellandgemeenten besproken en over diverse 
thema’s gediscussieerd. Leidraad daarbij was de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-
Heuvelland. 
 
Door diverse raadsleden werd deelgenomen aan diverse informatie-, discussiebijeenkomsten, 
symposia en themabijeenkomsten, o.a. Stadsrondes, themabijeenkomst ‘Merkbaar Beter Thuis’ (12 
September), presentatie van film ‘Schuldmachine’ (12 September), bijeenkomsten georganiseerd 
door Burgerkracht Limburg, Omnibuzz enz. 
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Kroniek van de belangrijkste gebeurtenissen: 
 
Extra overleg ASD 17 januari 2018: 
Tijdens dit extra overleg werd het uitgebrachte advies nr. 8 over de “woonvisie 2018” en advies nr. 9 
“Regioplan Beschermd Thuis 2020” nader besproken, alsmede de stadsronde over de woonvisie van 
16 januari.  Mevr. Moustaid Es-Sadki  merkt op dat de situatie rondom statushouders niet is terug te 
vinden in de Woonvisie. Dhr. Visser zal dit punt meenemen en de andere aanvullende punten mailen 
aan weth. Krabbendam.  Voor de Woonvisie op 30 januari in de raad wordt vastgesteld. 
Ook t.a.v. advies nr. 9 merkt mevr. Moustaid op dat er te weinig doorstroming is en een te kort aan 
woningen is. 
Tijdens het gesprek met bilateraal overleg met weth. Gerats, kwamen de volgende punten aan de 
orde: 

- Zorgen van de ASD over de problemen in diverse instellingen. 
- Het cliënttevredenheid in instellingen. 
- Prestatieafspraken met de corporaties. 

 
Regulier overleg iASD 31 januari 2018: 
De voorzitter zal op 31 januari de bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning bijwonen. Hij 
zal dan het punt over de informele cliëntondersteuning inbrengen, daar dit niet goed of te weinig aan 
bod komt. 
Daar weth. Krabbendam alleen is ingegaan op onze vragen over de Woonvisie, hij zal worden 
uitgenodigd om in ons regulieroverleg van 28 februari nader uitleg te komen geven. 
T.a.v. advies nr.9 “Regioplan Beschermd thuis 2020” zal Herman Reiters op 28 februari nadere 
toelichting geven. 
De secretaris heeft aan de er met Zorgbelang Limburg gesprekken zijn om de secretariële 
werkzaamheden gedeeltelijk over te nemen. 
 
Regulier overleg iASD 28 februari 2018: 
Naar aanleiding van de offerte van Zorgbelang Limburg, zullen de taken van de secretaris (dhr. Visser) 
voor de proeftijd van een jaar worden overgedragen aan Zorgbelang. Hierna wordt bezien of een 
langere overeenkomst kan worden afgesloten. 
De werkzaamheden van mevr. van Helden, zullen worden overgenomen door mevr. Pelz.  
 
Dhr. Reiters geeft een presentatie over het Regioplan Beschermd thuis. Op de vraag, hoe de adviezen 
van de diverse gemeentes zijn gevallen.  Hij geeft aan dat de gedane aanbevelingen zijn 
overgenomen en het plan van aanpak naar verwachten binnenkort zal worden goedgekeurd.  
Wij staan pas aan het begin van dit proces, er zullen steeds aanpassingen gedaan moeten worden.  
Dhr. Reiters zal ons tijdig op de hoogte over de stand van zaken. 
 
Daar wij antwoord op onze vragen over de Woonvisie hebben gekregen, willen wij graag weten van 
weth. Krabbendam, wat er is meegenomen van ons advies. T.a.v. prestatieafspraken geeft hij aan, 
dat buiten ons advies ook het overleg met de woningverenigingen wordt meegenomen. Er wordt 
uitvoering in gegaan op het problemen rondom te weinig woningen ook voor mensen met een 
beperking en vooral voor elektrische rolstoelen, maar ook de huurprijs is voor veel mensen een 



           

Jaarverslag 2018/2019 iASD-Maastricht   Pagina 7 van 28 
 

probleem. Wat komt er van deze plannen naar de gemeenteraadverkiezingen nog terecht en hoe is 
de koppeling met de toekomstvisie.  
In kader van de gemeenteraadverkiezingen hebben de gezamenlijke adviescommissie een manifest 
met aanbevelingsbrief naar het college gestuurd. 
 
Regulier overleg iASD 28 maart 2018: 
Tijdens dit overleg geeft dhr. Reiters een presentatie over de notitie ‘Aanpak personen met verward 
gedrag’. Er is gestreefd om alles zo ‘klein mogelijk’ en dicht bij huis te organiseren, maar dit is niet 
altijd haalbaar.  Het landelijk schakelteam werkt daarom met bouwstenen, deze notitie zal nog 
worden nagestuurd. 
 
Dhr. Hartholt geeft een toelichting op het actieplan Regionale Toekomstagenda 2018-2019. 
Er ontstaat enige discussie en blijven een aantal vragen over, de voorzitter zal een conceptadvies 
opstellen, naar aanleiding van de genoteerde punten. Zodat er tijdig ondanks de Paastijd een advies 
(nr. 10) kan worden afgegeven. 
 
Het eindverslag focusgroepen onafhankelijke cliëntondersteuning, in het plan van aanpak worden 3 
aandachtspunten benoemd, ontwikkeling, visie en bekendheid. Vooral de samenwerking tussen 
personen uit de formeel en informele cliëntondersteuning.     
Aan de hand van verschillende hulpvragen zijn er een aantal Persona’s ontwikkeld ter ondersteuning 
van die hulpvraag. 
 
Heidag iASD 4 mei 2018: 
Deze dag werd voorgezeten door Arthur Janssen. 
Op deze dag kwamen een aantal onderwerpen aan de orde waar uitvoering over werd gededuceerd. 
Zo werd er ingegaan op de volgende punten: 

- Hoe lopen de zaken? Wat gaat goed? Wat zou anders/beter kunnen. 
- De werkgroepen. 
- Het bereiken/betrekken van de burgers. 
- Communicatie. 
- Relatie met de gemeente. 
- De totstandkoming van de adviezen. 
- Toekomstagenda Sociaal Domein. 
- Integraal werken. 

 
Regulier overleg iASD 30 mei 2018: 
Tijdens dit overleg gaf Tim van Wanrooy een presentatie over de omgevingsvisie 2040. 
Deze zal ook digital worden toegezonden, op 25 juni zal er een informatiebijeenkomst over de 
Omgevingsvisie Maastricht worden gehouden. Hierop zijn de leden en burgers van Maastricht 
welkom. De adviesraad geeft aan dat het punt aangepast onderwijs niet is terug te vinden in dit 
verhaal. Aangegeven wordt dat dit punt LVO niet vergeten is, maar dat het LVO zelf pas op het eind 
van het jaar met een overzicht van locaties voor de toekomst komt. Verder wordt opgemerkt dat 
vooruitkijken tot 2040 een lange periode is…. Is die niet te lang? Er wordt op geantwoord dat 
vooruitkijken tot 2040 een ambitie is en een visie die wij proberen mee te nemen, maar die ook 
aangepast kan worden. 
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Daarna wordt de Heidag geëvalueerd en het stappenplan besproken.  
 
Regulier overleg iASD 27 juni 2018: 
Tijdens dit overleg deelde dhr. Cornelissen mede dat hij per direct stop met zijn werkzaamheden 
voor de adviesraad. Daar hij dit niet meer kan verenigen met zijn werkzaamheden. 
Vanuit de adviesraad wordt aangegeven dat er geluiden zijn dat de gemeente medio eind  
December 2018 van plan zijn om de nachtopvang van Leger des Heils te sluiten. 
Zodra er meer informatie is zal die aan het BD worden doorgegeven. Verder wordt afgesproken om 
een werkbezoek te brengen aan het Leger des Heils in oktober. 
 
Daar dhr. Hartholt niet aanwezig is bij dit overleg, kunnen wij niet uitgebreid ingaan op de 
verordening 2019. Daar wij hierover voor september een advies moeten uitbrengen zal er op 22 
augustus een extra overleg zijn. Hiervoor zal mevr. Crousen van Zorgbelang Limburg worden 
uitgenodigd om ons bij te staan om te een goed advies te komen. 
Op 14 augustus zullen de gezamenlijke adviesraden Maastricht-Heuvelland de verordening 
bespreken. 
 
Ten aanzien van de omgevingsvisie 2040, zal de adviesraad voor dat het programma wordt 
vastgesteld nog een advies uitbrengen. 
 
Extra overleg iASD 22 augustus 2018: 
Het werkbezoek aan de Leger des Heils op 24 oktober a.s. is gepland van 13:00 tot 16:00 uur locatie 
Kolonel Millerstraat 67. Tijdens dit bezoek zal het punt sluiting nacht opvang worden aangekaart. 
Op 29 augustus zullen de wethouders Mara de Graaf en Bert Jongen aanschuiven, om nader kennis 
te maken met de leden van de adviesraad.  Tevens wordt dan de richting van onze adviezen 
aangegeven. 
 
De adviezen nr. 10 inzake “Toekomstagenda Actieplan 2018-2019” en nr. 11 inzake plan van aanpak 
“Personen met verward gedrag” die al zijn doorgestuurd naar het college. Worden kort besproken. 
Daarnaar werden de conceptadviezen nr. 12 “Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 
2019” en nr. 13 “Concept Verordening Jeugdhulp Maastricht-Heuvelland 2019” uitvoering 
besproken. De voorzitter geeft aan dat op 14 augustus in het overleg van de adviesraden M-H is 
afgesproken dat er een gezamenlijk advies wordt afgegeven betreffende het taalgebruik. Dit zal 
meegezonden worden met ons eigen advies. Mevr. Crousen heeft nog aan dat de problematiek 
rondom Focus nader zal worden toegelicht in de werkgroep Wonen & Zorg. 
 
Regulier overleg iASD 29 augustus 2018: 
Na een korte kennismaking met weth. Mara de Graaf, stelden de leden van de ASD  zich even voor. 
Daarna ging de voorzitter in op het afgegeven advies ‘Personen met verward gedrag’ alsmede het 
jaarverslag 2017. Dat aan de wethouder werd aangeboden. 
Hiernaar werd uitvoering ingegaan op de richting van het advies t.a.v. de verordening 
Maatschappelijke ondersteuning 2019. 
o.a. een zakelijkere aanbieding, het taalgebruik, persoonsgebonden budget en cliëntondersteuning. 
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Hiernaar schoof wethouder Bert Jongen en Gerdie Haasen aan en werd wederom een kennismaking 
ronde gedaan.  
De voorzitter gaf aan dat alle wethouders van het Sociaal Domein een gezamenlijk advies van de 
adviesraden kunnen verwachten, t.a.v. de leesbaarheid van de verordeningen. 
Hij herkent het juridische gehalte van de verordeningen. Tijdens het gesprek werd er verwezen naar 
de werkwijze van de gemeente Vaals. Maar ook het PGB kwam ter sprake, vooral het verschillen van 
eisen t.a.v. de Wmo en Jeugdhulp. 
Ook de 1P1G1R en het familieplan kwamen aan de orde, alsmede de 18+ 18- problematiek. 
De toezichthoudende ambtenaar kwam ter sprake, daar er al door de GGD de Wmo wordt getoetst 
en de inspectie bij Jeugdhulp. 
Verder kwam de armoedegrens en laaggeletterdheid aan de orde. 
 
Regulier overleg iASD 26 september 2018: 
Daar dhr. Hartholt niet aanwezig is, zal hem een mail worden gestuurd met het verzoek per 
omgaande een reactie betreffende Vervoer op Maat te geven. 
 
Dhr. Ortmans en mevr. Smeets geven een toelichting op de adviesaanvraag Digitalisering wettelijke 
publicaties. De opdracht is om te communiceren met de inwoners op alle gebieden. De andere kant 
is de Infrastructuur. Nu wordt deze informatie verstuurd via de gemeentepagina Thuis in Maastricht 
van het huis-aan-huisblad Via-Maastricht. Het blad Via-Maastricht is niet meer geschikt voor de 
wettelijke communicatie. 
Dhr. Ortmans geeft aan dat uit onderzoek (Landelijk en onderzoek gemeente Maastricht) is gebleken 
90 tot 97% van de Nederlanders gebruik maakt van email. Daarom wil men ervoor kiezen om via de 
mail een bericht te versturen.  
Vanuit de adviesraad wordt aangegeven dat men twijfelt aan de juistheid van de genoemde 
percentages. 
Dhr. Ortmans geeft aan dat ze de middelen die ze tot hun beschikking hebben, zo goed mogelijk 
moeten gebruiken voor de communicatie. Digitaal zal men meer maatwerk kunnen leveren. Vanuit 
de adviesraad wordt aangegeven dat ze begrijpen dat dit zo is en ook dat het een logische stap is. 
Maar men moet zich ervan bewust zijn dat een grote groep mensen dan niet bereikt wordt. Hier zal 
een goed alternatief voor moeten komen. Informatie kan b.v. ook neergelegd worden op plekken 
waar veel mensen/bepaalde doelgroepen bij elkaar komen. 
Tot slot wordt opgemerkt dat de website van de gemeente Maastricht niet veilig is. Dhr. Ortmans 
geeft aan dat hieraan gewerkt wordt. Men is met een nieuwe website bezig. Vanuit de adviesraad 
wordt aangegeven dat men dan meteen de naam van onze raad goed kan vermelden. Nu staan we 
nog als WMO-raad vermeld, terwijl we al drie jaar een adviesraad Sociaal Domein zijn. 
 
De door Arthur Jansen en de werkgroep communicatie opgestelde notie over communicatie werd 
besproken.  
 
Werkbezoek Leger des Heils 24 oktober 2018: 
Er wordt meegedeeld dat het bezoek als Leger de Heils d.d. 24 Oktober jl. als heel goed ervaren is. 
Dhr. Steel wordt dan ook vanuit de adviesraad bedankt voor het organiseren van dit bezoek. De 
werkwijze, cliënt centraal stellen, wordt als heel goed ervaren door de adviesraad.  
Het bezoek heeft wel een vraag opgeroepen richting gemeente; nl. hoe komt de gemeente aan het 
aantal van 35 slaapplaatsen?  
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Vanuit de raad wordt ook gevraagd of de gemeente op de hoogte is van het aanstellingsbeleid bij 
Leger des Heils? Als je niet aan de juiste geloofsovertuiging voldoet, mag je ook niet betaald voor het 
Leger des Heils werken…. Vanuit de raad wordt aangegeven dat niet alle leden hier hetzelfde over 
denken. Bij het Leger des Heils gaat het om een particuliere organisatie die haar eigen eisen heeft 
voor wat betreft personeelsbeleid. Er wordt een vergelijking met scholen gemaakt. Deze vergelijking 
wordt niet door alle leden als goed ervaren. Bij scholen kun je een keuze maken, bij opvang voor 
daklozen niet. Deze vraag wordt m.n. gesteld, omdat het Leger des Heils subsidie van de gemeente 
ontvangt. 
 
Regulier overleg iASD 31 oktober 2018: 
Mevr. Wiegers vraagt naar de stand van zaken betreffende Omnibus. Dhr. Hartholt geeft aan dat 
Omnibus prioriteit heeft. Er moet medio Juli 2019 een sticker op iedere rolstoel zitten, zodat het 
vervoersbedrijf kan zien of de betreffende rolstoel vervoerd mag worden (in het kader van 
veiligheid). Met Welzorg zijn afspraken gemaakt dat je altijd in iedere taxi meegenomen moet 
kunnen worden. Meestal gebeurt dit echter via Omnibus.  
 
Het passend onderwijs kwam aan de orde, hiervoor is een werkgroep geformeerd in Maastricht –
Heuvelland, het projectplan kan helaas nog niet gedeeld worden met onze raad. 
 
T.a.v. de Prestatieafspraken komen mevr. S. Mestrom en A. Verhoeve antwoord geven op de brief 
van de werkgroep Wonen & Zorg. Met als grootste aandachtspunt de woningen voor elektrische 
rolstoelen.  
Het is niet bekend hoeveel woningen er nodig zijn voor rolstoelers (Focus o.a.). Nog niet iedereen 
schrijft zich in. Er wordt vanuit ASD aangegeven dat dit ook te maken kan heeft met beperkte 
informatie op website. 
Er wordt gevraagd of de gemeente nog iets doet betreffende aanmoedigingsbeleid om bejaarde 
mensen uit de bestaande woningen te halen. Als de bejaarden naar kleinere woningen verhuizen, 
komen de grotere woningen weer beschikbaar. De gemeente is hier nog niet actief mee bezig omdat 
landelijk wordt aan gegeven dat dit niet veel oplevert. Er zijn echter mensen met een verhuisindicatie 
die willen verhuizen, maar die nog niet in aanmerking komen voor een appartement. 
Woonurgentie heeft strenge regels. 
 
De gespreksnotitie werkgroep Communicatie wordt door de heren E. Merkus en A. Jansen nader 
toegelicht. Hierin zijn de aandachtspunten van de Heidag in meegenomen. De grootte vraag is “Hoe 
maken wij ons zichtbaar” hoe bereiken wij zoveel mogelijk burgers. Burgerparticipatie is een 
belangrijk deel van onze tak. Daar de adviesraad de notitie goedkeurt, gaat men verder met de visie 
en een missie. 
 

Regulier overleg iASD 28 november 2018: 
Tijdens het overleg kwam aan de orde het thema cliëntondersteuning en met namen de formele 
cliëntondersteuning.  
Dhr. N. Stijnen geeft aan dat hij per 1 januari 2019 wil stoppen met zijn werkzaamheden voor de 
adviesraad. Echter geeft hij aan dat hij pas definitief stopt als er een opvolger voor hem is.  
Op verzoek van mevr. Moustaid Es-Sadki wordt de Heidag 2019 verplaatst naar januari. 
Besloten wordt om van de reguliere vergadering van 30 januari een Heidag te maken. 



           

Jaarverslag 2018/2019 iASD-Maastricht   Pagina 11 van 28 
 

Tevens wordt besloten om tot een werkgroep Jeugdhulp te komen. De voorzitter zal samen met 
mevr. Pelz hierbij het voortouw nemen. 
De reactie van B&W op advies nr. 11 (plan van aanpak Personen met verward gedrag) wordt 
besproken. 
In kader van de Toekomstagenda Sociaal Domein, zal in februari 2019 dhr. J. Saes de stand van zaken 
komen toelichten. 
Mevr. M. Wiegers vraagt zich af of de regeling over het rolstoelenvervoer en het aanpassen/ 
vervangen van de rolstoelen op tijd kan worden gerealiseerd. De voorzitter zal dhr. Hartholt per mail 
naar het plan van aanpak vragen. 
 
Regulier overleg iASD 30 Januari 2019: 
Tijdens dit overleg sluit dhr. J. Saes van de gemeente aan om de stand van zaken rond de 
Toekomstagenda Sociaal Domein te geven. Dhr. J. Saes geeft aan dat hij sinds 2018 bij de agenda 
betrokken is en dat zijn aanpak iets anders zal zijn. Voor hem is het belangrijk dat de gemeente 
participeert met de burger en niet andersom! Dhr. Saes geeft aan dat een actieplan is gemaakt en 
noemt de punten die daarin aan bod komen. Vanuit deze raad komen reacties hierop en dhr. J. Saes 
zegt toe deze mee te nemen in de evaluatie. 
Medio half April 2019 zal dhr. J. Saes weer contact opnemen met het Dagelijks Bestuur van deze raad 
betreffende de stand van zaken Toekomstagenda Sociaal Domein (later Inclusieagenda). 
Verder komt in dit overleg de planning van deze raad voor 2019 aan bod en wordt er dieper ingegaan 
op communicatie. Er wordt een stappenplan gemaakt welk door de werkgroep Communicatie 
opgepakt zal worden. Vragen en opmerkingen worden verzameld en zullen door de werkgroep 
Communicatie meegenomen worden in het communicatieproces. De meerwaarde van deze raad is, 
dat wij allemaal een eigen achterban hebben van waaruit we aan de adviesraad deelnemen. Wij zijn 
ook allemaal burgers. Burgers met een expertise en ervaring. Als wij zeggen wij hebben een 
achterban, dan zetten wij ons zelf neer als mensen die deze gebruiken. Daarin onderscheiden wij ons 
en dat maakt ons tot een integere raad. 
 
Regulier overleg iASD 27 Februari 2019: 
Tijdens dit overleg geeft mevr. V. De Rond van de gemeente, informatie over het concept Beleidsplan 
Jeugdhulp 2019 – 2020 in plaats van dhr. Jongen, wethouder Jeugdhulp. Mevr. De Rond geeft aan de 
in Zuid-Limburg 16 gemeenten op 3 niveaus samen werken. Er volgt een korte toelichting. Deze raad 
zal voor half Maart 2019 een advies geven betreffende dit plan. 
Verder wordt er afgesproken dat er een voorzet wordt gemaakt betreffende het opzetten van een 
werkgroep Jeugdhulp voor deze raad. De stem van jongeren zelf wordt in deze raad gemist. Een 
ander punt van aandacht is het rolstoelvervoer! 
 
Regulier overleg iASD 27 Maart 2019: 
Tijdens dit overleg zat één persoon op de publieke tribune; hij had inbreng betreffende 
bestaanszekerheid, Blauwe Zorg. 
Het project Blauwe Zorg in de wijk komt aan bod. Dhr. Stefan van Vreedendaal sluit aan bij het 
overleg omdat mevr. Bianca Vaessen niet aanwezig kan zijn. Hij geeft kort de stand van zaken weer 
en wil graag punten van aandacht meenemen die hij aan mevr. Vaessen kan mee geven.   
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Voor het thema Omgevingswet sluit dhr. Tim van Wanroij aan bij dit overleg om informatie te geven 
over de stand van zaken rond de omgevingsvisie Maastricht 2040. Dhr. Van Wanroij geeft aan dat het 
stuk als richtinggevend gezien moet worden en niet als blauwdruk. Hij neemt de 
opmerkingen/aanvullingen van deze raad mee. 
Er wordt afgesproken dat er een voorzet wordt gemaakt te bekijken hoe we en werkgroep Jeugd 
kunnen opstarten en wat daarvoor nodig is. 
Dhr. Hartholt informeert over vragenlijsten die medio April door de gemeenten verstuurd worden en 
voor 1 Juli ingevuld moeten worden. 
 
Regulier overleg iASD 24 April 2019: 
Tijdens dit overleg zat één persoon op de publieke tribune; hij had inbreng betreffende het 
onderwerp ‘Werken met een beperking’ in relatie tot werken in de buurt met maatschappelijk nut. 
Er wordt meegedeeld dat advies nr. 14 (Omnibuzz) op 7 mei 2019 in het college ter sprake komt. 
Onderwerpen als Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022, ‘kleine beurs’, Werken met een beperking en 
Omnibuzz krijgen aandacht vanuit deze raad. Vanuit het CIMM heeft de voorzitter ook aanvullende 
opmerking betreffende Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 ontvangen. 
Betreffende het project Blauwe Zorg heeft de raad een zekere mate van scepsis. ‘Hoe wil men de 
beweging positieve gezondheid in gang houden als iedere keer gekeken moet worden of het project 
verlengd wordt?’. 
Er komen ook steeds meer signalen binnen over de keukentafelgesprekken. 
 
Regulier overleg iASD 29 Mei 2019: 
Dhr. Jos Saes sluit bij dit overleg aan om informatie te geven over de Toekomstagenda van het 
Sociale Domein. Hij begeleidt dit proces vanuit een regisseurs rol. Er zal meer gewerkt worden vanuit 
activiteiten dan projecten. Vanuit de raad worden opmerkingen en aanvulling gedaan. Dhr. Saes 
vindt het prettig te horen dat er ook zaken goed gaan en zal de punten die voor verbetering vatbaar 
zijn mee nemen. 
Op het advies betreffende het Beleidsplan Jeugd heeft de raad een reactie ontvangen. Hierop zal 
gereageerd worden. 
Vanuit deze raad is een ongevraagd advies gegeven betreffende Omnibuzz. 
 
Regulier overleg iASD 26 juni 2019: 
Bij dit overleg sluit mevr. Vaessen aan om de stand van zaken weer te geven betreffende Blauwe 
Zorg in de wijk. De gemaakte opmerkingen vanuit de raad worden meegenomen. 
Voor het agendapunt Armoede en Schuldhulpverlening sluit mevr. Kessel aan bij dit overleg. Zij geeft 
een toelichting op de stand zaken. Helaas kan ze de tekst waarop ze graag vanuit deze raad 
terugkrijgt hoe men hierover denkt, pas na 4 juli a.s. toesturen. Daar dan de vakantieperiode begint, 
besluit de adviesraad om op 7 augustus een extra overleg in te plannen. Op die manier kan tijdig aan 
mevr. Kessel een advies gegeven worden. Ook de opmerkingen uit de laatste stadsronde worden 
door mevr. Kessels mee genomen. 
Op 6 Juni is een gesprek geweest met de wethouder dhr. Jongen waarin onderwerpen als  
Kindcentra, waar Speciaal Onderwijs wordt ondergebracht bij Basis Onderwijs, EVI-panels en Beschut 
Werken zijn aan bod gekomen.  
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Over het onderwijs maakt deze raad zich grote zorgen! Voor wat betreft EVI-panels hecht deze raad 
grote waarde aan de mening van ervaringsdeskundig. De informatie betreffende Beschut Werk zal 
dhr. Jongen aan zijn collega, die hierover gaat, door geven. 
D.d. 19 juni was een gesprek met de Sociale Dienst gepland met mevr. Beckers. Daar deze 
onverwacht afwezig was, hebben dhr. Van de Beek en mevr. Kools dit gesprek overgenomen. Het 
was een goed gesprek en er is een apart verslag van gemaakt. 
 
Extra overleg iASD 7 Augustus 2019: 
Dit is extra overleg is gepland om mevr. Kessel, die hierbij aan sluit, te informeren over hoe de raad 
tegen het opgestelde rapport aan kijkt. Vanuit de raad worden mevr. Kessels nog enkele 
opmerkingen en tips mee gegeven.  
Aan het einde van het overleg wordt ook nog kort bezorgdheid uitgesproken over wijziging in 
toezicht in het zwembad de Geusselt d.d. 19 Augustus 2019. De stichting Therapeutisch Sporten 
Regio Maastricht maakt ook gebruik van dat bad en mogelijk kan dit tot gevolg hebben dat het 
zwemmen voor mensen met een beperking dan gestopt moet worden. 
 
Regulier overleg iASD 28 Augustus 2019: 
Op 27 Augustus is de Ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd in de raadszaal van het Mosae Forum 
10 in de vorm van een informatieronde. Hierbij mocht men alleen als toehoorder aansluiten. Op 3 
September a.s. is er een stadsronde waarin dit ook gebeurt en dan mag men wel reacties geven. De 
Ontwerp wordt kort besproken. 
 Tijdens dit overleg sluiten de heren Gorissen en Van de Kerkhoff van Scoor aan en mevr. J. Engelhart, 
sociaal raadsvrouw/juridische dienstverlening aan. Mevr. Engelhart geeft een toelichting over de 
doorlopende Hulpverleningslijn 18-/18+. Samen met Scoor zou zij dit aanbod willen ontwikkelen voor 
jongvolwassenen de extra begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen participeren in de samenleving 
en op de arbeidsmarkt. Bij de discussie die hierop volgt over de inhoud, komt 1P1G1R en de 50 
gezinnen aanpak ter sprake. 
De voorzitter geeft aan dat hij gevraagd is om op 24 September a.s. het gegeven advies vanuit de 
raad over Armoede en Schuldhulpverlening toe te lichten. Vanuit de raad wordt aangegeven dat dan 
nogmaals benadrukt zal worden dat het stuk Armoede meer aandacht moet krijgen. 
 
Regulier overleg 25 September 2019: 
In dit overleg neemt iemand, vanuit het FNV, plaats op de publieke tribune. Kort wordt het verschil 
tussen deelname aan FNV en lid zijn van deze raad aangeduid. 
Tijdens dit overleg komen onderwerpen Maatwerkvoorzieningen, Kindcentra, Beschut Werken, 
Jeugd, het Ontwerp Omgevingsvisie en tot slot een terugkoppeling vanuit de diverse werkgroepen. 
 
Regulier overleg 30 Oktober 2019: 
Tijdens dit overleg wordt het FNV weer vertegenwoordigt op de publieke tribune. Ook mogen we 
een tijdelijk lid (Wil Prickaerets), ter vervanging van dhr. Cornelissen, welkom heten. 
Punten die tijdens dit overleg besproken worden zijn, communicatie (VIA Maastricht), 
De Monitor, Jeugdhulp en Onderwijs en is er een terugkoppeling van het gesprek met wethouder 
dhr. Jongen. 
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Regulier overleg 27 November 2019: 
Ook tijdens dit overleg is de FNV weer vertegenwoordigd op de publieke tribune. 
Mevr. Mordang, beleidsmedewerker van XONAR, sluit bij dit overleg aan om deze raad informatie te 
geven over de hulp die XONAR verzorgt. De hulp die XONAR op dit moment verleend is in die zin 
verandert, dat XONAR zich nu ook meer op het voorliggende veld richt. Er komen onderwerpen als 
vrouwenopvang, 18-/18+, 1P1G1R, O.T.S., A.V.G., maar ook  
Intakegesprek en Medisch Kinderdagverblijf aan bod. 
Verder komt tijdens deze vergadering het plan Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg en de trendbreuk 
die men daarin wil creëren aan bod. Vanuit de raad wordt aangegeven dat er nog te veel van 
ambities wordt uitgegaan en geen concrete afspraken gemaakt worden. 
Daarna is er nog een terugkoppeling vanuit de diverse werkgroepen. Ook wordt aangegeven dat er 
gekeken moet worden naar de samenstelling van deze raad en de opvolging. Verder wordt nog 
opgemerkt dat tijdens of door de decentralisatie Jeugd(hulp) en Wmo extra aandacht verdienen. 
 
Regulier overleg 18 December 2019: 
De FNV is weer aanwezig op de publieke tribune. 
Tijdens dit overleg is mevr. Carina Neiigh van Lier, aangesloten om informatie te geven over de 
wijziging die binnen de GGZ staan aan te komen.  
Mevr. Mooren sluit aan bij het agendapunt over Cliëntervaringsonderzoek (RIB). Met name het stuk 
(onafhankelijke) cliëntondersteuning en de informatiefolder komen aan bod. Het advies welk de raad 
gaat geven betreffende het Gezondheidsakkoord komt aan bod en de eigen website. 
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Overzicht van adviezen: 
 
De ASD heeft in 2018 twee ongevraagde adviezen en 3 gevraagde adviezen uitgebracht aan het 
college van B&W. 
De volledige adviezen en reacties B&W, zijn te vinden op de website van de ASD, hier is alleen een 
beknopt samenvatting weergegeven. 
 
Reactie B&W op advies nr. 8 ‘Woonvisie 2018’ d.d. 10-01-18.  
Hebben wij digitaal ontvangen op 11-01-2018, een tweede reactie op onze mail van … op 26-02-2018 
ontvangen. 
 
Daar wij niet geheel tevreden waren over deze antwoorden is wethouder Gert-Jan Krabbendam en 
beleidsambtenaar Suzanne Mestrom in het overleg van 28 februari nader toelichting komen geven. 
 
 

 Advies nr. 9 “Regioplan Beschermd Thuis 2020” van 10 januari 2018. 
 
Naar aanleiding van een toelichting door dhr. Hermans Reiters over het concept regioplan 
Beschermd Thuis 2020. Heeft de ASD een ongevraagd advies afgegeven.  
De samenwerking van de 6 gemeenten in het kader van dit traject spreekt voor zich gezien 
de gedeelde belangen. De gezamenlijke Adviesraden zullen zich in dit traject dan ook 
inspannen om zoveel mogelijk gezamenlijk een standpunt in te nemen. 

 
In dit plan gaat het om een verplaatsen van een (tijdelijke) woonfunctie, die gekoppeld is aan 
ondersteuning/begeleiding/behandeling; daarvoor zijn twee basisvoorwaarden in het plan 
genoemd:  
 
1. Geschikte woonvorm. 
2. Voldoende deskundigheid voor de begeleiding tot aan specialistisch toe. 
Bij de verdere opzet hiervan zien wij zeker een adviserende rol voor de onze Raden 
weggelegd. 

  
Samenvattend adviseren de gezamenlijke Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten 
Maastricht-Heuvelland u over de inhoudelijke visie van het Regioplan Beschut Thuis 2020 de 
keuze van de woonplaats van de cliënt te respecteren. 
 
Op 9 februari 2018 hebben wij een reactie van B&W ontvangen op dit advies. 
Dit advies sluit aan bij de gekozen koers. Hierbij geldt wel de opmerking dat in voorkomende 
gevallen wellicht niet helemaal tegemoetgekomen kan worden aan de wens van een cliënt 
als de benodigde zorg dusdanig specialistisch is en niet overal geboden kan worden. 
De Adviesraden Sociaal Domein zullen ook in het verdere verloop van dit Regioplan nauw 
betrokken worden. In het voorbereidingstraject 2018-2019 zijn in ieder geval drie formele 
momenten gepland waar uw advies zal worden gevraagd: 
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 Advies nr.10 inzake Toekomstagenda “Actieplan 2018-2019” van 4 april 2018. 
 
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. 
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 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. 
 
-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. 

 
Op 9 juli ontvingen wij een reactie op dit advies en het bijbehorend actieplan ontvangen. 
 
Allereerst bedanken wij u voor de gemaakte complimenten inzake de getoonde 
betrokkenheid van de verantwoordelijke ambtenaren. Uw observatie inzake de interne 
gerichtheid van het stuk is correct. Het concept actieplan 2018-2019 volgt op de 
Toekomstagenda 2022 en het onderliggende actieplan 2016-2017. 
Beide zijn vastgesteld in 2016. De functie van het actieplan 2018-2019 kan niet losgezien 
worden van deze voorgaande stukken.  
 

 Advies nr. 11 inzake plan van aanpak “Personen met verward gedrag” van 24 augustus 2018. 
 
Onze raad is van mening, dat het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag een goede 
analyse geeft, opgedeeld in negen bouwstenen. Echter met bouwstenen alleen ben je er niet, 
die hebben verbinding (cement) nodig om stevig te zijn. Deze verbinding zou duidelijker 
dienen te worden verwoord in het Plan van Aanpak. Verder willen wij aangeven dat de 
leesbaarheid van het stuk te wensen over laat (contrast/lettertype), m.n. als het een 
publieksversie zou gaan worden. 

 
Op grond van onze overige bevindingen kunnen wij u melden dat wij vooral positief zijn over 
de integrale aanpak. Wel menen wij dat het noodzakelijk is -waar mogelijk- een sluitende 
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aanpak en verbinding te realiseren met het Regioplan Beschermd Thuis 2020 (zie ons advies 
nr. 9). 

 
Wij adviseren u uw plan van aanpak verder uit te werken en onze bovenstaande opmerking 
over de verbinding tussen de bouwstenen daarin mee te nemen. Tevens adviseren wij u een 
sluitende aanpak en verbinding te realiseren met uw Regioplan Beschermd Thuis 2020. Wij 
zijn gaarne bereid deze verdere uitwerking van zowel uw Regioplan als uw Plan van Aanpak 
met u te evalueren.  
 
Op 20 november 2018 ontvingen wij een reactie van B&W op dit advies. 
 
Uw advies werd meegenomen in de vaststelling van het Plan van aanpak door het college van 
B&W. Ook de adviezen van de overige adviesraden in het Heuvelland werden hierbij 
betrokken.   
Het vastgestelde Plan van aanpak Personen met Verward Gedrag en de notitie Bouwstenen 
voor maatwerk, werden toegevoegd.   
 

 Advies nr. 12 “Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019” 
van 14 september 2018. 
 
Wij hebben een concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Maastricht 
gezien die de opvolger is van de Verordening 2015. Om een aantal inhoudelijke redenen en 
redenen van technisch-administratieve/juridische aard is deze laatste aan vernieuwing toe. 

 
Wij realiseren ons dat je een verordening nodig hebt om de rechten en plichten van burgers 
op de een of andere manier vast te leggen. Wij hebben dan ook zoveel mogelijk naar het 
concept gekeken met de ogen van burgers die ervaring hebben met de WMO en deze nog 
gaan krijgen. 

 
Het hiernavolgende advies van de integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht is 
opgebouwd aan de hand van de opeenvolgende hoofdstukken in de concept Verordening, te 
beginnen met de inleiding die wij ‘preambule’ hebben genoemd. Bij elk hoofdstuk geven wij 
weer wat wij in artikelen hebben opgemerkt, wat wij missen, wat ons oordeel is en welk 
advies wij daarbij geven. 
 
Daar dit advies te uitgebreid is om hier te beschrijven verwijzen wij naar onze 
Website www.asd-maastricht.nl . 
 
Tenslotte adviseren wij de Verordening niet te gebruiken als de meetlat waarlangs elke vraag 
om zorg en ondersteuning van Maastrichtse burgers wordt gelegd. Dan zou het in onze ogen 
een hulpmiddel zijn om de bureaucratie en het budget overeind te houden. 
De aard van de beperkingen en de mogelijkheden van de aanvrager zelf dienen de leidraad te 
zijn bij het beoordelen van haar of zijn vraag om zorg en ondersteuning. 
Wij stellen een tussentijdse evaluatie van de Verordening op grote prijs. 
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 Advies nr. 13 “Concept Verordening Jeugdhulp Maastricht-Heuvelland 2019” 
van 14 september 2018. 

 
Wij hebben een concept Verordening Jeugdhulp Maastricht-Heuvelland 2019 gezien die de 
opvolger is van de Verordening 2015. Om een aantal inhoudelijke redenen en redenen van 
technisch-administratieve/juridische aard is deze laatste aan vernieuwing toe. 

 
Wij realiseren ons dat je een verordening nodig hebt om de rechten en plichten van burgers 
op de een of andere manier vast te leggen. Wij hebben dan ook zoveel mogelijk naar het 
concept gekeken met de ogen van burgers die ervaring hebben met de Jeugdhulp en deze 
nog gaan krijgen. 

 
Het hiernavolgende advies van de integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht is 
opgebouwd aan de hand van de opeenvolgende hoofdstukken in de concept Verordening, te 
beginnen met de inleiding die wij ‘preambule’ hebben genoemd. Bij elk hoofdstuk geven wij 
weer wat wij in artikelen hebben opgemerkt, wat wij missen, wat ons oordeel is en welk 
advies wij daarbij geven. 

	
Alvorens in te gaan op de inhoud van de concept Verordening willen wij hier kwijt, dat wij bij 
lezing van de aanbiedingsbrief aanvankelijk werden verrast door de mate van positiviteit 
waarin op pagina 2 onder ‘Aanleiding’ over het verleden wordt gesproken. Wij realiseren ons, 
dat er de afgelopen tijd veel is bereikt. Maar we zijn er nog niet. Het kan altijd beter. Lezing 
van deze alinea bracht ons heel even tot de vraag, of onze advisering over de gewijzigde 
verordeningen er nog wel toe zou doen. Maar gelukkig zagen we in de alinea daarna de 
daadwerkelijke aanleiding voor het wijzigen van de verordening beschreven, nl. a. 
inhoudelijke redenen en b. redenen van technisch-administratieve/ juridische aard. Wat ons 
betreft had u in de aanbiedingsbrief met het puur zakelijk weergeven van deze laatste twee 
redenen kunnen volstaan.  
Ook hier geld dat het om een zeer uitgebreid advies gaat en verwijzen wij wederom naar de 
website van de ASD. 

  
 Op 5 december ontvingen wij een reactie van B&W, een gezamenlijk reactie van zowel advies 
nr. 12 als van nr. 13. 
Wethouder Mara de Graaf reageerde in deze reactie op de Wmo en wethouder Bert Jongen 
op de Jeugdhulp.  
De ASD zal deze reacties in januari 2019 bespreken.  

 
De iASD heeft in 2019 een ongevraagd advies en 3 gevraagde adviezen uitgebracht aan het college 
van B&W. 
De volledige adviezen en reacties B&W, zijn te vinden op de website van de ASD, hier is alleen een 
beknopt samenvatting weergegeven. 

 
 Advies nr. 14 inzake het “Conceptbeleidsplan Jeugdhulp 2019-2023” 

Van 14 maart 2019. 
 
Op 23 januari 2019 ontvingen wij het conceptbeleidsplan jeugdhulp met bijbehorende 
stukken. Deze werden in ons overleg van 27 februari door uw coördinerend 
beleidsambtenaar toegelicht. Deze stukken werden ook besproken in het regionale 
voorzittersoverleg van de adviesraden Maastricht-Heuvelland besproken. 
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Wij hebben geconstateerd, dat de doelstellingen in uw conceptbeleidsplan jeugdhulp ideëel 
van aard zijn en weinig afwijken van uw doelstellingen van vier jaar geleden. Wij zien ook, dat 
uw bijbehorend implementatieplan ‘Wat gaan we daarvoor doen’ in relatie staat tot deze 
ideële doelstellingen en daardoor in onze ogen het karakter heeft gekregen van een 
verzameling intenties. Wij missen echter een diepgaande analyse van de problemen die u de 
afgelopen jaren bent tegengekomen. 
U constateert zelf bijvoorbeeld, dat bij een totale afname van het aantal kinderen die de 
afgelopen jaren zijn geboren het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt, is toegenomen. Wij 
zouden hier graag een integrale -waar nodig sociaal domein brede- analyse van zien. Hoe zit 
het met de preventie? 
 
Op grond van onze bevindingen adviseren wij u, uw conceptbeleidsplan jeugdhulp een 
kadernotie te noemen. 

 
 Op 3 april 2019 ontvingen wij een reactie van het college op ons advies nr. 14, alsmede het  

aangepaste concept beleidskader Jeugd Zuid-Limburg. 
In het overleg van de iASD 24 april 2019 is deze reactie besproken en geleid tot een aantal 
vragen, zowel vanuit de iASD als van uit het CIMM.  
Daarop is op 8 mei 2019 een reactie gestuurd aan wethouder Bert Jongen, om toelichting op 
onze vragen. 
Op 14 juni ontvingen wij een positieve reactie van de wethouder. 
 

 Advies nr. 15 “Omnibuzz” van 4 april 2019. 
 
Het betreft hier een ongevraagd advies, naar aanleiding van een signaal die wij in het overleg 
van 27 maart 2019 te horen kregen. Er was onrust ontstaan over de wijzigingen van de 
nieuwe tarieven van Omnibuzz. En de eigenbijdrage in het tarief boven het aantal zones 
tegen WMO-tarief. Het betreft een wijziging die al op 1 maart zou zijn ingegaan. De iASD was 
hierin niet gekend en om advisering gevraagd, dat wij zeer betreuren. 

 
Wij adviseren u derhalve in uw onderzoek naar gratis openbaar stadsvervoer ook te 
onderzoeken, of het gebruik van de elektrische stadbussen mogelijk is tegen het tarief van de 
eigen bijdrage die mensen met een beperking nu (= € 0,80 per gereisde zone) moeten 
betalen voor het vervoer op maat. Dan is dat openbaar stadsvervoer weliswaar niet gratis, 
maar dan is er in ieder geval sprake van een goedkoper tarief dan nu het geval is. Dan zullen 
meer reizigers met de elektrische stadsbussen reizen. En, nog belangrijker, dan is er in geen 
geval sprake van discriminatie van mensen met een beperking. 

 
Wij adviseren daarnaast de 178 gebruikers van Omnibuzz Vervoer op Maat die meer dan 750 
zones tegen WMO-tarief per jaar reizen, in elk geval slechts de eigen bijdrage van € 0,80 per 
zone te laten betalen, zoals die ook moet worden betaald onder de 750 zones. Dit komt neer 
op het in standhouden van het onbeperkt reizen. Het gaat immers maar om 2% van het 
totaalaantal gebruikers, die meer dan 750 zones reizen. 
 
Op 15 mei 2019 ontvingen wij een reactie van het college op ons advies nr. 15. 
Hierin werd aangegeven onze adviezen niet over te nemen, wat wij betreuren. 
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 Advies nr. 16 Beleidskader “Aanval op armoede en schulden in Maastricht.  

De knoop ontwarren” van 14 augustus 2019. 
 

Op 12 juli 2019 ontvingen wij het concept beleidskader armoede en schuldhulpverlening 
2020-2024 ter advisering. Op 7 augustus in een extra overleg ontvingen wij van de 
beleidsambtenaar nadere toelichtingen en beantwoorde zij de vragen en opmerkingen die er 
bij ons nog leefde. Waarna wij tot een definitief advies kwamen, dat op 14 augustus werd 
toegezonden aan het college. 
 
Wij adviseren u door te gaan op de ingeslagen weg, maar oog te blijven houden voor de 
effecten van uw, in deze kadernotitie verwoorde, voornemens van preventie en 
vroegsignalering, outreachende informatie en de verbindende (integrale/integrerende) 
aanpak. Zodat beter inzichtelijk wordt, welke effecten deze voornemens hebben op het 
terugdringen van de armoede en schulden in Maastricht. 
 
Op 16 augustus 2019 ontvingen wij al een positieve reactie van weth. Jim Janssen. 
Waar in hij bedankt voor onze positieve reactie en aanbevelingen, deze zullen worden 
meegenomen in de uitwerking van het beleidskader.  
 

 Advies nr. 17 “regionale Gezondheidsbeleid” van 23 december 2019 
 
Op 9 oktober 2019 hebben regionale informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over het 
Regionale Gezondheidsbeleid 2020-2023 “Zuid springt eruit!” voor zowel adviesraden als 
gemeenteraadsleden. Omdat de GGD tijdens die bijeenkomst een relatie legde met het 
sociaal domein, hebben wij u toen gevraagd advies te mogen uitbrengen, alhoewel het 
onderwerp op zichzelf niet advies plichtig is. Op 15 oktober 2019 ontvingen wij uw 
adviesaanvraag met betrekking tot dit onderwerp. Deze hebben wij besproken in onze 
reguliere vergaderingen van 27 november en 18 december 2019. 
Dit leiden tot een advies dat 23 december aan het college is toegestuurd met het verzoek 
deze doortesturen aan de gemeenteraad, daar het raadsvoorstel al zonder ons advies is 
ingediend. 
 
Wij adviseren u bij het realiseren van de trendbreuk in de regionale gezondheid van Zuid-
Limburgers niet alleen uit te gaan van mogelijkheden die educatie en onderwijs bieden, maar 
daarbij ook aandacht te hebben voor het verbeteren van de sociaaleconomische positie van 
en de perspectieven voor laagopgeleiden en het tegengaan van andere externe invloeden op 
de gezondheid. 

 
Wij adviseren u erop toe te zien dat de kwaliteit van het passend onderwijs ten opzichte van 
de kwaliteit van het speciaal onderwijs wordt gewaarborgd en dat leerlingen die niet vallen -	

 
Wij adviseren u ontmoetingspunten in wijken en buurten te creëren, waar burgers niet 
alleen met elkaar maar ook met uw ambtenaren in gesprek kunnen raken. 

 
Wij adviseren u te werken met buurtcoördinatoren die voor de bewoners kunnen dienen als 
‘verbindingsofficieren’, bruggenbouwers tussen de gemeentelijke organisatie en netwerken 
van buurtbewoners. 
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Wij adviseren u het voor de burgers bij de beoordeling van (wijzigingen in) 
Bestemmingsplannen en (aanvragen voor) omgevingsvergunningen mogelijk te maken 
via het middel van de burgerbegroting professionele expertise in te kopen. 
 
Wij adviseren u het onderwerp wonen integraal op te nemen in uw opgave om te werken 
aan de inclusieve samenleving. In dat kader adviseren wij de eerder uitgesproken ambitie van 
Maastricht als Seniorvriendelijke Stad op basis van de (8) uitgangspunten van de WHO voor 
een “age friendly city” daarin te verwerken. Dit geldt ook voor de Lokale Inclusie Agenda, 
waar het gaat om mensen met beperkingen. 
 
Wij adviseren u in dat verband het langer zelfstandig thuis wonen van senioren en 
aangepaste huisvesting voor mensen met beperkingen als thema mee te nemen. 
 
Wij adviseren u in VNG-°©-verband gezamenlijk op te trekken met alle andere steden in ons 
land die nader onderzoek eisen en daarom de geplande uitrol van 5G willen uitstellen. Het 
zogenaamde ‘voorzorgsprincipe’ zal hier leidend moeten zijn. 
 
Wij adviseren op het punt van de inclusieve mobiliteit dit verder uit te werken in een lange 
termijnvisie, waaruit blijkt hoe u hier Inclusiviteit wilt realiseren. U zou hierbij bijvoorbeeld 
uit kunnen gaan van het concept ‘multimodale mobility’. 

 
Wij adviseren u in de verdere uitwerking van het thema leefbaarheid in uw (Ontwerp) 
Omgevingsvisie aandacht te schenken aan het creëren van betaalde werkgelegenheid in wijken 
buurten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
 
 
Prestatieafspraken 2020: 
 
In brief ASD-191218-1 aan weth. Vivian Heijnen, werd door de werkgroep Wonen & Zorg van de iASD 
gereageerd op de op de Prestatieafspraken 2020. In het overleg van 21 november 2019 mochten wij 
deze ontvangen van de beleidsambtenaar Suzanne Mestrom. Tijdens dit overleg gaf zij samen met de 
vertegenwoordiger van de huurdersvereniging ander toelichting op de prestatieafspraken. 
Onze bevindingen zijn in de vergadering van de iASD op 27 november besproken en hebben geleid 
tot deze brief. 
Waarin werd aangegeven dat het een plan is zonder concrete afspraken en het plan van aanpak 
wordt gemist. 
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Werkgroepen iASD: 
 
Communicatie met de burger: 
Deze werkroep bestaat uit mevr. Asmaa Moustaid Es-Sadki en de heren Harry Bakels (kartrekker), 
Emmanuel Merkus en Arthur Jansen (Adviseur). 
De werkgroep heeft zich voornamelijk beziggehouden met de vraag hoe kunnen wij beter contact 
krijgen met de burger en de communicatielijnen uitzetten. T.a.v. de website zal gewerkt worden aan 
een nieuwe opzet. Met het opstellen van een plan van aanpak en het uitwerken van de 
gespreksnotitie. Er zal in 2019 een workshop worden georganiseerd door dhr. Emmanuel Merkus. 
Verder zal een concept visie en missie worden opgesteld. 
 
Economische zelfredzaamheid: 
Daar dhr. Jan Cornelissen uit deze werkgroep is gestapt, staat de voorzitter (Kees Eken) er alleen 
voor. 
Desondanks blijft deze zich bezighouden met de onderwerpen Armoedebeleid en arbeidsparticipatie 
en burgerparticipatie. Hij hoopt op een snelle opvolger van dhr. Cornelissen vanuit de cliëntenraad 
van de Sociale Dienst. 
 
Inclusieve samenleving: 
Deze werkgroep bestaat uit Mevr. Miranda Wiegers (kartrekker), de heren Nol Stijnen, Frans van der 
Horst, Emmanuel Merkus en Theo Brüll (ad-hoc). De werkgroep houdt zicht bezig met het VN-verdrag 
en toegankelijkheid/ITS-normen, maar staat moment op een laagpitje. 
 
Mantelzorg/cliëntondersteuning: 
In deze werkgroep hebben zitting Dhr. Nol Stijnen (kartrekker) en mevr. Asmaa Moustaid Es-Sadki en 
verder Mevr. Ria Verstappen (ASM), t.a.v. de mantelzorg fwil de werkgroep in 2018 werken aan de 
volgende punten. 

• allochtonen in sociale teams. De gemeente wil dit niet maar dit is wel nodig; 
• meer samenhang tussen allochtonen en autochtonen; 
• allochtone mantelzorgers zijn vaak overbelast maar het is moeilijk hier de vinger op te 
leggen. Er wordt niet aangegeven hoe groot de overbelasting is, dus is er geen hulp 
beschikbaar. Er is een analyse geweest van de allochtone mantelzorger.  

 
Verder heeft de werkgroep zich beziggehouden met de ontwikkelingen rond om de 
Cliëntondersteuning.  
De positie van de cliënt zowel formeel als informeel moet duidelijker worden.  
Een eerste stap zou moeten zijn, dat mensen weten dat ze van cliëntondersteuning gebruik kunnen 
maken. In een keukentafelgesprek wordt dit misschien wel aangekaart, maar men krijgt dan zoveel 
informatie dat dit alleen niet voldoende is. 
 
Wonen en Zorg: 
De werkgroep W&Z bestaat uit de ASD-leden Miranda Wiegers, Jo Steel en Harry Visser (voorzitter), 
verder Frans Smeets en Ria Verstappen namens ASM, Karenanna Knopper (Zorgbelang Limburg), 
John van Geel (namens de gezamenlijke huurdersverenigingen), Ria Makatita (HV Woonbelang), 
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Michiel Dreuw (adviseur Huurders), als ad-hoc leden Ingeborg Wijnands (ZIO), Anita Vermeer (GGD-
ZL) en Eric Cnossen (Leger des Heils). 
 
Eind 2017 heeft de werkgroep het conceptadvies over de woonvisie opgesteld  
Tijdens de Stadsronde van 16 januari over de woonvisie kregen Miranda Wieger en Harry Visser geen 
duidelijke antwoorden op ons advies, er bleven er nog een aantal vragen onbeantwoord. Hierop is er 
een mail gestuurd naar de weth. Krabbedam met de restende vragen en om antwoord te krijgen op 
ons advies nr. 8. 
Op 28 februari gaf wethouder Krabbendam een uitleg en reactie op advies nr. 8 en uitleg over de 
prestatieafspraken. Een volledige reactie kunnen we pas verwachten na aantreden van een nieuw 
college. 
Verder was de werkgroep betrokken bij de Omgevingsvisie en woonde hiervoor diverse stadsronds 
bij. 
Naar aanleiding van een brief d.d. 12-09-18 van de werkgroep over de prestatieafspraken, zijn op 31-
10-18 Suzanne Mestrom en Anneke Verhoeve een toelichting komen geven op onze vragen. 
Harry Visser is namens de ASD en de werkgroep W&Z ook betrokken bij de plenaire werkgroep 
Wonen en zorg voor ouderen. Hierbij was hij o.a. betrokken bij de ontwikkeling van de vragenlijst 
t.b.v. mensen met een verhuisindicatie maar er nog geen gebruik van hebben gemaakt en wat daar 
de reden van is. Ook het probleem rondom de website van Thuis in Limburg en de 
prestatieafspraken. 
  
Buiten deze adviezen zijn er nog enige andere brieven aan het College gestuurd: 
 
Manifest voor een inclusief Maastricht: 
Op 3 maart werd er een Manifest van de gezamenlijke adviescommissies gestuurd in kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018.  

 
Prestatieafspraken: 
Brief aan wethouder Vivian Heijen en Mara de Graaf, van 12 september 2018. 
Hierin werd aandacht gevraagd voor de volgende punten naar aanleiding van de Stadronde d.d. 11 
september, over de evaluatie prestatieafspraken 2017. 

- Stand van zaken betaalbaarheid. 
- Stand van zaken Wonen en Zorg. 
- Project Vernieuwde woonvormen. 
- Stand van zaken Woonruimteverdeling. 

Verder werd er verwezen naar de adviezen nr. 5 (Wonen en Zorg) en nr. 8 (Woonvisie 2018). 
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Onze website: 
Overzicht aantal bezoekers 2018/2019 
  
Internetstatistieken website ASD-Maastricht.nl 2018. 
 

 
 
In 2018 zagen wij het aantal bezoekers vrij constant bleef, op enkele dieptepunten naar. 
Daar de secretaris zich gedeeltelijk had teruggetrokken uit de werkzaamheden rondom de website 
en de werkgroep communicatie deze werkzaamheden nog niet nader heeft uitgewerkt. 
In 2019 wordt dit probleem aangepakt en uitgewerkt. 
 

 
 
Het aantal bezoekers blijft vrijwel gelijk aan 2018. 
Er wordt door de werkgroep communicatie met de burgers hard gewerkt aan de opzet van een 
nieuwe website. Deze zal begin 2020 worden gelanceerd. 
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Financiële verantwoording 2010/2019: 
 
Overzicht budgetten ASD 2018: 
Werk budget       € 15.000,00 
Ondersteuningsbudget      € 15.000,00 
        € 30.000,00 
Uitgaven: 
Notuliste    €    8.936,00 
Ondersteuning Miranda  €    1.862,50 
Website    €    1.053,00 
Externe ondersteuning   €     1.165,00 
Algemene Kosten   €     3.892,03 
     ---------------- 
Subtotaal    €  16.872,53 
Vacatiegeld    €  11.287,30 
     ---------------- 
Totaal     €  28.159,83  € 28.159,83 
        --------------- 
Overschot       €   1.840,17 
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Overzicht budgetten iASD 2019: 
Werk budget       € 15.000,00 
Ondersteuningsbudget      € 15.000,00 
        € 30.000,00 
Uitgaven: 
Vacatiegeld    €    9.977,66 
 
Vervoerskosten    €    1.040,47 
Externe ondersteuning   €       333,45 
Notuliste Burgerkracht   €    7.852,00 
Website (bestaande)   €    1.500,70 
Bouw nieuwe website   €    3.000,00 
Koepel ASD-raden   €       500,00 
Vergaderkosten   €       683,36 
Algemene Kosten   €       289,57 
     __________ 
Subtotaal    €  25.177,21 
 
Openstaande posten 
Zorgbelang 4e kw 2019   €    1.872,00 
Taxi Nelissen    €       152,29 
Hutten nov/dec.   €       150,00 
Vacatiegelden dec. 7 pers.  €       910,00 
     __________ 
Subtotaal     €     3.084,29 

     __________ 
Totaal     €  28.084,29  € 28.084,29 
        _________ 
Overschot       €   1.915,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

Jaarverslag 2018/2019 iASD-Maastricht   Pagina 27 van 28 
 

Totaalindruk over de jaren 2018/2019: 
 
De ASD-Maastricht heeft zich 2018 voornamelijk gericht op: 

• Het volgen van de ontwikkelingen rondom de 3D’s. 
• Het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten en symposiums. 
• Het bijwonen van stadsrondes met betrekking tot het Sociaal Domein. 
• In samenwerking met de regionale adviesraden blijven volgen en evalueren van de 

Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. 
• Cliëntervaringsonderzoek Wmo-2015 en Jeugd kritisch blijven volgen.  
• Wonen en Zorg, hieraan de volle aandacht blijven geven, zowel de woonvisie 2018, 

prestatieafspraken en de Blauwe Zorg.  
• De deelnamen aan de plenair overleg wonen en zorg ouderen. 

 
De ASD-Maastricht is tevreden over de onderlinge samenwerking en de inzet van de werkgroepen. 
Dit heeft geleid tot een vruchtbaar jaar, ook al hebben we ‘slechts’ 5 adviezen uitgebracht. Het was 
ook een jaar van investeren.   
De ASD-Maastricht heeft in samenwerking met wethouders en ambtenaren haar taak goed kunnen 
uitvoeren. Wij kijken tevreden terug op 2018. 

 

De iASD-Maastricht heeft zich 2019 voornamelijk gericht op: 
• In samenwerking met de regionale adviesraden blijven volgen en evalueren van de 

Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. 
• De samenwerking met ASM, CIMM en Jongerenraad te verbeteren. 
• Het opzetten van een werkgroep Jeugdzorg. 
• Het volgen van het armoedebeleid. 
• Het blijven volgen van het cliëntervaringsonderzoek. 
• Vervoer van mensen met een beperking, met namen de dienstverlening en tarieven 

Omnibuzz. 
• Het beleid rondom personen met verward gedrag. 
• Het volgen van de ontwikkeling rondom de Omgevingsvisie. 
• Prestatieafspraken en Blauwe zorg in de wijken. 
• Deelnamen aan de plenaire werkgroep Wonen en Zorg ouderen. 
• Ontwikkeling rondom de nieuwe website. 

 

Het verslag is goedgekeurd in het overleg van de iASD-Maastricht op 24 juni 2020. 

 
Harry Visser, secretaris 
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Colofon: 

Postadres:  

Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Maastricht 

Weth. Vrankenstraat E-10 

6227 CG MAASTRICHT  

 

E-mail: Secretariaat@iasd-maastricht.nl  of info@iasd-maastricht.nl   

Website: www.iasd-maastricht.nl  


