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1. Opening door de voorzitter 
 De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Helaas is het niet iedereen gelukt om 
 via de digitale weg (Teams) aan te sluiten bij dit overleg. De voorzitter bedankt dhr.  

Visser voor al het werk welk hij heeft verzet om digitaal vergaderen mogelijk te 
maken. De hoop wordt uitgesproken dat we op korte termijn weer fysiek kunnen 
vergaderen, maar na een korte discussie over dit punt wordt duidelijk dat het nog 
een tijdje digitaal zal moeten gebeuren. Verschillende leden van de adviesraad 
behoren tot de risicodoelgroep voor wat betreft de Corona. Er wordt afgesproken dat 
we de adviezen in deze zullen afwachten en opvolgen. 

 De voorzitter laat weten dat iedereen die het woord wil hebben, dit kenbaar kan 
maken door op het handje in de balk te drukken. De voorzitter kan diegene dan het 
woord geven. Als er om een standpunt wordt gevraagd, zal de voorzitter alle leden 
om hun mening vragen. 

1.a. Agenda  
 De agenda voor dit overleg wordt goed gekeurd. 
1.b. Mededelingen 
1b1. De voorzitter laat weten dat er vanuit het bestuur contact is geweest met de 

werkgroep Communicatie betreffende de website van de iASD. Hij de bedankt de 
werkgroep voor hun inzet om deze website tot stand te brengen. 

1b2. Milan Panis, het nieuwe lid vanuit de doelgroep Jeugd, degene die Emanuel Merkus 
opvolgt met ingang van 1 mei 2020, kan vandaag helaas niet aansluiten. Op 2 juni 
komt de benoeming in het college aan bod en dan zullen de bevestiging van hun in 
deze ontvangen. Met dhr. Pais zal contact worden opgenomen, want het is wel 
essentieel belang dat hij de laatste woensdag van de maand bij dit overleg kan 
aansluiten. Dhr. Panis wil zich m.n. gaan inzetten betreffende de werkgroep Jeugd. 
Van dhr. Merkus zullen we nog op een passende manier afscheid nemen. Dhr. 
Merkus heeft ook aangegeven dat hij voor de werkgroep Communicatie wel 
beschikbaar blijft. 

1b3. De voorzitter laat weten dat hij nog met dhr. Hartholt contact heeft gehad en hij zal 
datgene wat hij van dhr. Hartholt gehoord heeft, weergeven in dit overleg. 

http://www.iasd-maastricht.nl/
mailto:Secretariaat@iasd-maastricht.nl


 
 

 
  Pagina 2 van 3 

1b4. Het gesprek met de portefeuillehouders over de bezuinigingen is op 3 juni a.s. om 
14.00 uur gepland. Dhr. Visser en dhr. Eken zullen hierbij aansluiten. De verwachting 
was dat we de antwoorden al zouden hebben, zodat we ze konden bespreken. Echter 
door een 3tal functiewisselingen van de ambtenaren is dit niet gelukt. Er is ons 
toegezegd dat de antwoorden op 3 juni a.s. worden toegelicht en voor ons 
beschikbaar zullen zijn. Vóór 24 juli a.s. moeten wij dan reageren.  

1.b5.  Er wordt aangegeven dat er vanavond, 27 mei, een vergadering over het KPMG 
rapport is. Deze kan alleen digitaal gevolgd worden. De voorzitter laat weten dit te 
gaan volgen een geeft kort een toelichting op dit onderwerp. De periode van inspraak 
is nl. kort. en de voorzitter is benieuwd hoe dit ter sprake gebracht gaat worden.  

 
2. Verslagen en actielijst 
2.a. Verslag van 29 Januari 2020 
 Het verslag wordt goed gekeurd en vast gesteld. 
 Verslag van Heidag d.d. 26 Februari 2020 
  Het verslag wordt goed gekeurd en vast gesteld. 
2.b.  Actielijst 
 De actielijst zal aan de hand van het verslag van 27 mei 2020 worden bijgewerkt. 
 
3. Ingekomen stukken 

200303 Reactie B&W op advies nr. 18 is ter kennisgeving 
 200424 Beantwoording Technische vragen bezuinigingen is ter informatie 
200518 Notitie Raad Volksgezondheid & Samenleving de voorzitter stelt voor om dit

 punt te betrekken bij het nemen van een standpunt over de verwachte begroting 
200518 Reactie Jongerenraad op bezuinigingen dit komt bij punt 5. aan bod 

 
4. Uitgaande stukken 

200501 Brief aan B&W inzake Persbericht bezuinigingsvoorstellen nadat in de pers 
berichten over bezuinigingen die voor liggen verschenen, heeft de voorzitter het 
initiatief genomen om een brief te schrijven met de boodschap dat het niet 
verstandig is om te snel bezuinigingen door te voeren, zeker in deze situatie rond de 
Corona. 

 
5. Onderlegger bezuinigingsproces 
 2002120 RIB Procesgang KPMG-rapport, integraal bezuinigingspakket 
 200514 Besluitenlijst Presidium 
 200520 Opinie Kadernota in coronatijd nog zinvol 
 200520 Gebruik Wmo 
 200518 Terugkoppeling Jongerenraad inzake bezuinigingen 
 200525 NH Adviesaanvraag bezuinigingen 

De laatste twee notities zijn respectievelijk gemaakt door Milan Panis, jeugd en Nico 
Hopman, die ervaring heeft met GGZ en verslavingszorg. De voorzitter laat weten dat 
bovenstaande informatie is toegevoegd, zodat iedereen voldoende informatie heeft 
om zich een beeld te vormen en tot een besluit te komen.  

 
 Betreffende het abonnementstarief wordt opgemerkt vanuit de raad dat het Kabinet 
 heeft bepaald, dat in april en mei 2020 geen eigen bijdrage CAK betaald hoefde te  
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worden.  
De gemeenten hebben hierdoor dus nog minder inkomsten gehad en het is nog niet 
bekend wat de Coronacompensatie gaat inhouden. Dat is mede een rede waarom het 
voor de raad niet duidelijk is hoe men dan nu al een pré begroting kan maken. 
Voor de Corona is ook al een notitie gemaakt waarin men aan het einde van een 
periode terug kijkt om te bezien welke bezuinigingen nog moeten worden 
doorgevoerd. Deze notitie ligt nog bij het Kabinet, maar als die ook nog er bovenop 
komt, staat ons nog wat te wachten. Het is de vraag of mensen dat wel kunnen 
betalen. 

 
6. Jaarverslag 2018-2019 
 De voorzitter stelt voor om dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering  

daar vandaag niet iedereen kon deelnemen aan het overleg. 
Er wordt wel gevraagd het concept jaarverslag door te nemen en dat iedereen die 
opmerkingen heeft aan de secretaris kan doorgeven. Hij kan deze dan alvast 
verwerken. De opmerkingen betreffende de hoogte van het budget vanuit deze raad 
zal worden meegenomen. 

 
8. Stukken ter informatie 
8.a. Er wordt aangegeven dat de stukken betreffende Wonen en Zorg m.n. voor de leden 
 van de werkgroep Wonen en Zorg bedoeld zijn en daar besproken zullen worden. 
8.b. Betreffende de notitie 200515 CDA_Omnibuzz, geen vervoer van personen met 

scootmobiel wordt opgemerkt dat er binnenkort een overleg is waarin dit punt 
besproken wordt. Valize is het aan het bekijken, wat Omnibuzz gaat doen is nog 
onbekend. Mensen die een pas van Omnibuzz hebben en niet zelfstandig zonder hulp 
in de bus kunnen komen, worden niet vervoerd. De richtlijnen van RIVM betreffende 
Veiligheid zijn discriminerend. De stoel mag wel worden vastgezet, maar de gordel 
mag niet worden omgedaan! 

 
7. Rondvraag en sluiting 
7.a. De penningmeester van deze raad merkt op dat hij niet tevreden is over de manier 

 waarop op dit moment de declaraties worden afgehandeld door de gemeente. Deze 
konden altijd digitaal aangeleverd worden (en dus doorgestuurd worden). Nu moet 
er eerst een kopie van de factuur gemaakt worden en deze moet per mail 
meegestuurd worden.  

7.b. De voorzitter laat weten dat hij nog voor de Corona een gesprek heeft gehad met 
 leden van de FNV, waaronder dhr. Stassen. Zij hebben belangstelling om mee te 
 denken in de werkgroep Economische Zelfredzaamheid. De volgende afspraak is 
gepland op  4 juni a.s. 

 
 Daar er verder geen punten zijn, bedankt de voorzitter eenieder voor zijn inbreng en 

sluit de vergadering. 
 
Harry Visser,      
Secretaris    
 


