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1.

1.b.
-

-

1.c.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas lukt het niet om
de heren van der Horst en Stijnen te laten aansluiten bij het overleg middels teams.
Dhr. Hartholt heeft zich afgemeld wegens de voorbereiding van de raadsvergadering.
Diegene die deze vergadering willen volgen kunnen dat via de lifestraem doen; de
voorzitter zelf zal het volgen.
Mededelingen
Mevr. Wiegers geeft aan dat ze contact heeft gehad met Samen Onbeperkt en dat zij
ook inbreng zullen hebben betreffende de bezuinigen en een petitie voorbereiden.
De voorzitter geeft aan dat hij dit een goed initiatief vindt. Mevr. Wiegers laat ook
weten dat zij geïnterviewd zal worden in deze.
Er wordt meegedeeld dat er op 6 en 7 Juli a.s. een online bijeenkomst Omnibuzz is.
Mevr. Wiegers zal deze bijeenkomst op 7 Juli a.s. bijwonen.
Er wordt aangegeven dat het spreekuur (werkgroep seniorenbeleid) op de
Bogaardenstraat weer wordt opgestart. Dit wordt bekend gemaakt via de web site,
de voicemail en een poster op de deur.
Vaststellen agenda
De agenda voor vandaag wordt goed gekeurd en vastgesteld.

2.
2.a.

Verslag en actielijst laatste vergadering
Concept verslag 27 mei
Het verslag van 27 Mei 2020 wordt goed gekeurd en vast gesteld.
2.b. Actielijst 2020 aangepast na overleg van 27 mei 2020
Naar aanleiding van de actielijst wordt het onderstaande opgemerkt:
19-19 Beschut werken; Dit is niet gerealiseerd en dit punt wordt afgevoerd van de
actielijst. Wel zal er formeel nagevraagd worden waarom wij geen antwoord krijgen
op onze vragen. De voorzitter geeft aan dat hij dit punt mee neemt naar de
Werkgroep Economische Zelfredzaamheid en Arbeidsparticipatie.
Vanuit de raad wordt aangegeven dat er wel bewegingen zijn om de Sociale
Werkplaats weer nieuw leven in te blazen.
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19-20 Jaarlijkse afspraak Sociale Dienst, mevr. Nardi Beckers; naar aanleiding van de pré
begroting zouden wij met haar moeten praten over bureaucratie. Dit onderwerp
komt nog terug in deze vergadering. Nieuwe afspraak met mevr. Beckers zal eind
2020 gepland worden en komt op de actielijst van 2020
19-30 Vergaderdata iASD; deze komen op de web site te staan en dhr. Visser heeft het
contact met Thuis in Maastricht. Naar aanleiding van dit punt wordt gevraagd hoe
het met de bekendheid van de web site staat. Antwoord is dat het verstandig is om
deze via de Social Media (FB enz.) te doen. Dit wordt opgepakt vanuit de werkgroep
communicatie.
20-04 Naar aanleiding van dit punt wordt vanuit de raad gevraagd of en zo ja hoe/wanneer
wij de adviezen die we geven als iASD openbaar maken. Na overleg wordt
afgesproken dat als wij een advies afgeven erbij vermelden dat wij dit advies twee
weken na afgeven openbaar bekend maken.
Tevens wordt naar aanleiding van dit punt gevraagd hoe wij reageren op
stadsrondes, als burger? En zo ja, mag dat dan, is dat verstandig omdat wij ook in een
adviesraad zitten? Er volgt een korte discussie en er wordt afgesproken dat er een
voorstel op schrift wordt voorbereid en dat dit dan aan het college wordt voorgelegd.
Vanuit de werkgroep communicatie wordt een voorzet gemaakt (dhr. Bakels en
mevr. Moustaid-Es-Sadki).
20-07 Het volgende overleg met de wethouders is op 1 September a.s. gepland en de
voorzitter vraagt wie er vanuit deze raad bij aan sluit. Mevr. Wiegers laat al weten
dat ze aan sluit, de andere leden zullen dit nog even in hun agenda nakijken en de
voorzitter via de mail laten weten of ze aansluiten.
20-08 De voorzitter geeft informatie over zijn gesprek met dhr. Milan Panis en hoe hij zijn
werkzaamheden voor deze raad wil gaan invullen. Er zal wel naar gestreefd worden
dat dhr. Milan Panis zo snel mogelijk bij onze overleggen op de laatste woensdag van
de maand kan aansluiten. Dhr. Panis heeft alvast schriftelijk informatie toegestuurd
en iedereen geeft aan het een goed document te vinden. Men is benieuwd naar de
verbinding (‘voeding’) vanuit Jongr.
Er wordt afgesproken dat mevr. Pelz met dhr. Panis contact zal opnemen om met
hem te bespreken hoe ze hun netwerken kunnen verbinden en kunnen samen
werken om zo ook de jongeren uit de jeugdhulp zo veel mogelijk te betrekken.
3.

Voorstellen Milan Panis
Is al aan bod geweest bij de actielijst

4.
-

Ingekomen stukken
De stukken rond de benoeming dhr. Milan Panis en het aftreden van dhr. Emmanuel
Merkus worden ter kennis genomen en zijn al besproken. De voorzitter zal navragen
wat er voor dhr. Merkus nog geregeld is/wordt voor zijn inzet.
200618Naar aanleiding van het stuk 200618 RIB Monitor Sociaal Domein 2019 wordt door
de leden aangegeven dat ze nog geen tijd hebben gehad dit door te nemen. Men is
ook benieuwd wat er in de raadsvergadering over gezegd wordt. Er wordt wel nog
opgemerkt dat er nog goed gekeken moet worden naar de benoemde casussen
vanuit de WMO/jeugd. De voorzitter zal hier naar kijken en dit met mevr. Wiegers
oppakken. Indien dit zo is, zal dat als een algemene opmerking mee genomen
worden.
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Naar aanleiding van wordt opgemerkt dat het misschien verstandig is om ons hiervan
te distantiëren omdat dit buiten het Sociale Domein allemaal aparte zaken zijn. Het
risico is dat men denkt dat als er een Sociaal Domein is, men zich over de andere
domeinen geen zorgen hoeft te maken. De voorzitter geeft aan dit daarom ook in het
advies is meegenomen. Verontrustend is dat wij streven naar burgerparticipatie,
maar dat het CIMM voor de gemeente onzichtbaar is. En dan is het vreemd om te
denken dat deze mensen zich zelf gaan melden bij de gemeente.
Daarnaast is onze samenwerking met de groepen goed en hebben wij al veel gedaan
en zijn wij het niet eens met de bezuinigingen op de andere adviesraden!
Er wordt door mevr. Moustaid-Es-Saki gevraagd of het niet verstandig is om nu eens
aan te geven dat het rapport niet klopt! De voorzitter vraagt mevr. Moustaid-Es-Saki
dit op papier te zetten wat er precies niet klopt en hem toe te mailen. Ze zal mevr.
Pelz in de mail als cc mee nemen.
Eveneens wordt vanuit de raad opgemerkt dat het kort door de bocht is om
adviesraden weg te bezuinigen. Hoe gaan ze dat doen?
200624RIB Portefeuilleverdeling voormalig Mara de Graaff; de adviezen die we gegeven
Hebben zijn verdeeld over verschillende wethouders (zie stuk). De vraag is waarom
meerdere wethouders? Dit vraagt om verduidelijking.
5.

Uitgaande stukken
Dit stuk komt bij punt 6. Nog aan de orde.

6.

Onderlegger bezuinigingsproces en pre-begroting 2021
De voorzitter geeft in het kort aan hoe dit stuk tot stand gekomen is. Hij benoemt dat
dhr. Nico Hopman op dit stuk heeft gereageerd en vanuit welke expertise dhr.
Hopman hierna gekeken heeft. Dhr. Hopman wil zich graag, ook als hij nog niet lid
kan worden, inzetten voor deze raad. Vanuit de raad wordt aangegeven dat men blij
is met zijn bijdrage en dat nagevraagd zal worden of dhr. Hopman niet toegevoegd
kan worden als lid. Wij maken ons budget nog steeds niet op. Bij dit overleg sluit dhr.
Hopman aan toehoorder/gast. Dhr. Hopman stelt zichzelf even voor omdat niet alle
leden van de raad hem kennen.
200623Advies nr.19 inzake de Pré begroting 2021
De voorzitter geeft informatie betreffende advies nr. 19. Dit advies is voordat het in
dit overleg opgepakt kon worden opgestuurd omdat het anders niet op tijd bij de
griffie was om nog in de behandeling meegenomen te worden. In het DB is het wel
besproken. Alle opmerkingen die vanuit deze raad zijn gemaakt, zijn wel
meegenomen in het advies. Formeel vraagt de voorzitter nu dus aan de leden of
iedereen met het advies akkoord gaat zoals het verstuurd is.
Mevr. Moustaid-Es-Saki geeft aan dat ze niet op de mail gereageerd heeft, maar nu
wel nog een opmerking heeft. Het ‘corona-effekt’ zal ook meegenomen moeten
worden, v.w.b. het onderdeel jeugd is dhr. Panis gevraagd mee te kijken. De
voorzitter heeft ook aangegeven dat ons nog wat te wachten staat naar aanleiding
van de Corona. Verder wordt er aangegeven dat ook eenzaamheid benoemd moet
worden; dit zal door de Corona ook toegenomen zijn.
Er wordt aangegeven dat als Maastricht de bezuinigingen uit dit rapport gaat door
voeren, dan krijgen de burgers van Maastricht 3 maal met bezuinigingen te maken.
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RIB Noodplan Sociaal Domein
Er wordt opgemerkt dat het noodplan al kant en klaar was zonder dat ons om advies
was gevraagd. Er wordt voorgesteld een brief in deze te versturen waarin wordt
aangegeven dat wij hierin om advies gevraagd hadden moeten worden!
De leden van de raad gaan hiermee akkoord en de voorzitter zal zorgen dat deze
brief verstuurd wordt.
Betreffende het noodplan wordt nog opgemerkt dat het nu om een noodplan
jeugdzorg lijkt te gaan. Dat is begrijpelijk in die zin dat daar een groot tekort is. Het is
dus goed dat het naar voren wordt gehaald, maar het moet wel op een manier
gebeuren die een zorginhoudelijke visie en planning heeft. Hij vraagt dan ook alle
leden om dit stuk goed door te lezen en in de maand juli, waarin we normaal niet
vergaderen in verband met vakantie, nu wel te vergaderen en dit punt op de agenda
te zetten. De leden gaan hiermee akkoord.
Er wordt ook nog eens aangegeven dat we tijdens de afgelopen Heidag hadden
afgesproken dat alle leden op vragen in de mail zouden reageren. Ook als men ermee
eens was. De voorzitter herinnert hier nogmaals aan omdat niet iedereen op zijn
mails reageert.
Vanuit de raad wordt gevraagd of bekend is hoe er tijdens de Coronatijd vorm is
gegeven aan de keukentafelgesprekken. En hoe dan vorm is gegeven aan de
onafhankelijke cliëntondersteuning. Er wordt aangegeven dat men niet weet hoe de
gemeente hiermee is omgegaan. Wel is bekend dat men soepel is geweest met het
toekennen van aanvragen. Dit zal worden nagevraagd.
7.
Regionale adviezen
200617Aanbiedingsbrief startnotitie regionale advisering Sociaal Domein
De voorzitter geeft aan dat hij deze notitie op de agenda heeft gezet omdat men
merkte dat er betreffende bepaalde onderwerpen men vergeten was om de iASD
hierbij te betrekken. Dit zal in het gesprek met dhr. Jim Janssen meegenomen
worden om voor de toekomst te zorgen dat adviesraden op tijd betrokken worden.
Denk aan het KPMG rapport; daar hadden wij ook vanaf het begin bij betrokken
moeten worden. En dan had het er heel anders uitgezien. Nu moeten wij op
resultaten reageren en lopen we achter de feiten aan.
De voorzitter hoopt dat iedereen zich kan vinden in de startnotitie en vraagt naar de
mening van de leden van deze raad.
Er wordt aangegeven dat met deze notitie de spijker op zijn kop wordt geslagen en
duidelijk wordt hoe belangrijk de regionale schaal. Dit wordt door de notitie van
Schutgens beaamd.
Een andere opmerking is dat het functioneren van de diverse raden divers is. De
voorzitter geeft aan dat dit ook afhankelijk is van de onderwerpen. Dat kan regionaal
voor iedere raad anders zijn.
Verder wordt opgemerkt dat het verschillend is per raad hoe snel ze betrokken
worden bij trajekten.
8.
Toelichting op de nieuwe Inburgeringswet
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In de maand Juli zal dit punt opnieuw op de agenda komen. Er wordt gevraagd of
iedereen dan ook van te voren de presentatie van dhr. Mike Brouwer wil bekijken en
eventuele opmerkingen al op papier wil zetten. Mevr. Moustaid-Es-Saki zal dit vanuit
de CIMM doen.
9.

Jaarverslag 2018/2019
Het jaarverslag wordt na een opmerking over een naam van een lid goed gekeurd en
vastgesteld.

10.
-

Rondvraag
Dhr. Bakels geeft aan dat hij de komende maand wordt opgenomen in het ziekenhuis
in verband met een operatie. Hij kan in Juli dus alleen digitaal aansluiten bij overleg.
mevr. Wiegers geeft aan dat bij Samen Onbeperkt ook een aantal zaken weer worden
opgestart. Maar dat dit voor grote groepen (eetmiddag) nog niet kan en tot januari
2021 zal moeten wachten. Er wordt gevraagd of men er ook aan gedacht heeft dat de
maaltijden bezorgd kunnen worden. Echter bij deze eetmiddag gaat het meer om de
gezelligheid en het fysieke ontmoeten dan om de maaltijd.
Meldpunt wordt telefonisch opgepakt en indien nodig een fysieke afspraak, maar dan
Coronaproof.
Dhr. Nico Hopman geeft aan dat hij het heel fijn vond om als gast bij dit overleg aan
te sluiten, hij heeft veel informatie gekregen.

-

-

Daar er verder geen punten voor de rondvraag zijn, bedankt de voorzitter iedereen
voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Harry Visser,
Secretaris
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