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Verslag iASD-Maastricht d.d. 7 Oktober 2020 

 

Vastgesteld d.d. 28 oktober 2020 

 

Aanwezig   : Kees Eken (voorzitter), Harry Bakels, Asmaa Moustaid Es-Sadki, Frans van der 

                     Horst, Milan Panis, Wil Prickaerts (waarnemend lid), Harry Visser, 

                     Miranda Wiegers en Michiel Hartholt (gemeente), Henk Dekkers, directeur 

                     Sociaal Domein (gast) 

Afgemeld   : Jo Steel, Nico Hopman (gast) 

Notuliste    : Wilma Pelz 

 

1. Opening  

 De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij dit overleg via Teams. De voorzitter 

 doet de volgende mededelingen: 

1.a. Om 13.30 uur sluiten dhr. Henk Dekkers en dhr. Marcel van Ooijen aan om een 

toelichting te geven op agendapunt 5. 

1.b. Dhr. Jo Steel verblijft momenteel nog in het hersteloord, maar dat hij hoopt 14 

oktober a.s. naar huis te mogen gaan; dhr. Visser houdt contact met hem. 

1.c. Vanuit de Steunpunt Mantelzorg is dhr. Jhon Miesen als nieuw lid voorgedragen voor 

ons overleg. De voorzitter is gevraagd om wat relevante informatie toe te sturen, 

zodat dhr. Miesen zich kan inlezen. Zelf hadden wij dhr. Jo Maes al in gedachte voor 

deze plek, maar met  hem is nu nog geen contact opgenomen. Verdere informatie 

volgt. 

1.d. Het overleg met de wethouders welk 30 september jl. stond gepland is niet kunnen 

door gaan; het is nu gepland op woensdag 14 a.s. om 12.00 uur via Teams. De 

voorzitter gaat ervan uit dat mevr. Wiegers en dhr. Van der Horst dan ook aansluiten. 

Mits vanuit dit overleg nog nieuwe punten naar voren komen, zullen die ook 

meegenomen worden in het overleg van 14 oktober a.s. 

1.e. Dhr. Milan Panis laat weten dat hij een gesprek heeft gehad met Samir, een 

studiegenoot, betreffende mogelijke deelname aan de werkgroep Jeugd. Dit punt 

komt nog terug op de agenda. 

 

 Agenda 

 De voorzitter wil het gesprek met de voorzitters van de andere adviesraden aan de 

agenda toevoegen. Er wordt afgesproken dat dit bij punt 6.c. wordt meegenomen. 

 

2. Verslag en actielijst 

 Conceptverslag van 26 Augustus 2020  

 Het verslag wordt doorgenomen en naar aanleiding van geeft mevr. Wiegers aan dat 

ze de genoemde vergaderstukken van het cliëntenpanel Omnibuzz nog steeds niet 

ontvangen zijn.  

 Bij punt 6. Wordt een wijziging doorgegeven. 

 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
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 Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen en aan de hand van het verslag van 7 oktober 2020 

worden bijgewerkt. 

 

3. Ingekomen stukken 

Naar aanleiding van de ingekomen stukken wordt door de voorzitter opgemerkt dat 

 er 3 adviezen gegeven zijn, te weten advies nr. 19, 20 en 21 waarop wij nog geen 

inhoudelijke reactie ontvangen hebben. En dus ook ook niet weten wat het college 

ermee gaat doen.  

 Dhr. Hartholt geeft betreffende advies nr. 21 inzake woonprogrammering 2021-

2025 aan dat dit v.w.b. de prestatie-afspraken is doorgeleid naar de betreffende 

afdeling. Dhr. Hartholt zal navragen hoe het hiermee gesteld is. 

 

Betreffende advies nr 19 inzake prebegroting 2021 merkt dhr. Hartholt op dat het 

om een prebegroting gaat en dat er nog onzekerheden zijn die pas na 11 november 

2020 duidelijk worden. Niet alles is geaccepteerd; er zijn ook wethouders wisselingen 

geweest die voor oponthoud gezorgd hebben, maar men is met het antwoord bezig. 

Naar aanleiding van dit advies wordt aangegeven dat er medio mei 2019 een 

herstructurering betreffende indicaties voor onbepaalde tijd is geweest. Gaat hier 

iets mee gebeuren? Moeten mensen met chronische klachten zich hier zorgen over 

maken? Er wordt door dhr. Hartholt geantwoord dat er gemeentes zijn die andere 

normen hanteren dan Maastricht doet. Daarom is er nu een nieuwe richtlijn (KPMG-

richtlijn) omdat die binnen het normenkader past. 

Het abonnementstarief is gaan gelden en daar mag geen inkomensnorm aan 

gekoppeld worden. Dus voor het hele bestand gelden dezelfde regels/normen. Dit 

heeft volgens deze raad tot gevolg dat mensen met hogere inkomens goedkope 

poetshulp hebben en mensen die ‘echt’ hulp nodig hebben met minder toe moeten. 

Er wordt gevraagd wat er gedaan wordt n.a.v. de brief vanuit DB naar de Tweede 

Kamer. Dhr. Hartholt geeft daarop aan dat de timing niet handig was gezien de 

Corona. Als het Rijk naar Maastricht kijkt, zien ze een gemeente die een sluitende 

begroting heeft en wel extra geld vraagt…. 

  

Advies 20 schrappen werkbudgetten adviesorganen 

Dhr. Hartholt geeft aan dat vorige week telefonisch overleg is geweest en dat het 

voor dhr. Hartholt nog niet helemaal duidelijk is hoe hij hiermee moet omgaan. Er 

zijn nog veel vragen betreffende de maatregel. Vanuit deze raad heeft men het 

gevoel dat er wel over ons, maar niet met ons wordt gesproken.  

 

4. Uitgaande stukken 

 Advies nr. 21 inzake woonprogrammering 2021-2020 (ter kennisname) 

 

5.a. Kennismaking met dhr. Henk Dekkers, nieuwe directeur a.i. Sociaal Domein 

Dhr. Dekkers geeft in het kort aan wie hij is. Betreffende de huidige situatie geeft hij 

aan dat Maastricht niet de enige gemeente met problemen is. Bij de overgang van 

gemeente is de overdracht niet helemaal ‘netjes’ geweest. Dhr. Dekkers gaat gebruik 
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maken van kennis die hij elders heeft opgedaan. Er wordt aan dhr. Dekkers gevraagd 

of hij de opdracht mag afmaken of dat er na hem nog iemand anders komt. Hij 

antwoordt dat is ingeschat dat de opdracht 1 tot 2 jaar gaat duren en er is 

afgesproken dat hij zich committeert om zo lang het werkbaar is, beschikbaar te zijn. 

Deze raad zal dhr. Dekker dus nog vaker zien en spreken. 

 

5.b. Noodplan Jeugdzorg en Veranderprogramma Sociaal Domein 

Dhr. Marcel van Ooijen, beleidsmedewerker zou een toelichting op het noodplan 

geven. Helaas lukt het hem niet digitaal aan te sluiten. Medio december dient er een 

plan te zijn waarin wordt aangegeven wat er gaat veranderen. 

Vanuit deze raad aangegeven dat het niet duidelijk hoe het Sociale Domein hierin 

wordt mee genomen. Ook voor dhr. Dekkers is dat nog niet duidelijk. Er wordt 

afgesproken dat tijdens het overleg met de wethouders volgende week (14 oktober 

a.s.) deze vraag wordt meegenomen. Als wij op tijd om advies worden gevraagd is 

ongevraagd advies geven overbodig. 

Als laatste punt wordt door dhr. Dekkers aangegeven dat kwaliteit van zorg ook 

 meegenomen in het veranderplan. Door de keuzes in het verleden gemaakt (beleid  

koppelen van zorg), laten ze professionals in het veld te veel zwemmen. Er worden 

 kaders gemist. Er zal ook meer naar prijs/kwaliteit verhouding gekeken moeten 

worden. Bejegening mag dan ook niet vergeten worden.  

 

Dhr. Dekker wordt nog gevraagd of hij bekend is met de VNG norm voor 

opdrachtgeverschap. Dit gaat dan ook gelden voor opdrachtgeverschap WMO. Dhr. 

Dekker geeft aan het document te kennen en dat hij zich kan voorstellen dat het voor 

sommige leden van deze raad een moeilijk te begrijpen document is. De voorzitter 

geeft aan dat hij gaat kijken of het hem lukt om van dit document een leesbare 

samenvatting te maken. 

Dhr. Dekker wordt ook gevraagd of hij hetgeen hij vandaag verteld heeft op papier 

heeft staan en de info nogmaals naar deze raad kan toesturen. Daarop antwoordt hij 

dat hij zijn verhaal uit zijn hoofd doet en de informatie dus niet op papier heeft staan. 

Medio december 2020 komt het wel op papier uitgewerkt en dan zal deze raad het 

ook toegestuurd krijgen. 

 

De voorzitter geeft aan de we op 28 Oktober a.s. weer bij elkaar komen en dat dit 

punt dan naar dat overleg doorgeschoven zal worden 

 

6. Stand van zaken werkgroepen 

6.a. Jeugdzorg 

De voorzitter geeft aan dat hij dhr. Hopman, omdat die vandaag niet aanwezig kon 

zijn, heeft gevraagd naar de presentatie van Milan Panis te kijken en een reactie te 

geven. De presentatie wordt als duidelijk en goed ervaren. 

Milan krijgt het woord en geeft aan ook een gesprek met Wilma Pelz gehad te 

hebben betreffende samenwerking daar waar nodig. Milan vraagt nu dan ook aan de 

anderen wat ze ervan vonden en/of er nog vragen zijn.  

Vanuit de raad wordt aangegeven dat Milan al mensen heeft benaderd om in de 

werkgroep jeugd met hem te gaan samen werken. Hoe hebben die mensen een link 
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naar jeugd(zorg) wordt gevraagd. Milan geeft hierover kort informatie. Milan wordt 

bedankt voor zijn inzet tot nu toe en succes gewenst. 

6.b. Wonen en Zorg 

 Dit onderwerp komt nog verschillende keren aan bod en hetgeen wordt aangegeven 

 zal door de werkgroep worden besproken en meegenomen. Na 28 oktober a.s. zal er

 meer informatie zijn. 

6.c. Economische Zelfredzaamheid en Arbeidsparticipatie 

Deze werkgroep is voor het eest bij elkaar geweest. Dhr. John Willems, ouder 

wethouder Eijsden is ook gevraagd aan deze werkgroep te gaan deel nemen. Er 

wordt nog een verslag gemaakt en dat verslag zal gedeeld worden met deze raad. 

6.d. Communicatie 

Er wordt aangegeven dat de ondersteuning vanuit Willemijn niet zo is als men 

verwacht had. Er zou nu een plan moeten liggen waarin wordt benoemd hoe en wat 

wij aan naamsbekendheid moeten gaan doen en dat is er nog niet. Het is de 

bedoeling dat we gaan beeldbellen. Zodra er informatie is, wordt deze gedeeld. 

 Er wordt wel nog aangegeven dat zowel Harry Bakels als Esma Moustaid-Es-Sadki 

stukken op de site kunnen plaatsen. 

 Wanneer wij welke stukken op de site mogen plaatsen zal ook in het gesprek met de 

 wethouders, d.d. 14 oktober a.s. meegenomen worden. 

6.e. Inclusie 

Bij Samen Onbeperkt verwachten ze ook vragen van klanten betreffende de 

prebegroting en ze zullen zo veel mogelijk per telefoon of middels beeldbellen 

proberen deze vragen te beantwoorden. Mevr. Wiegers geeft aan dat bij deze 

doelgroep soms ook paniek is rond de nieuwe maatregelen. Er wordt nog even 

aangegeven waar meldpunten zijn (ook FNV gaat een meldpunt starten). 

 Er wordt gevraagd of na de hernieuwde verdeling wethouder Aarts nog over 

Omnibuzz gaat. Antwoord is dat dit wethouder Anita Bastiaans gaat worden. Vanuit 

de raad wordt aangegeven dat het goed zou zijn als ook dit met de betrokkenen 

gecommuniceerd wordt. Dhr. Hartholt zal dit signaal mee nemen. 

Betreffende vervoer op maat wordt nog aangegeven dat de poortwachtersfunctie 

aangescherpt moet worden (2021). Kritisch kijken naar ingang (is die niet te 

gemakkelijk?) en niet te snel op aanvullende wensen in gaan. 

Er wordt aangegeven dat dit ook voor huishoudelijke hulp geldt. 

Een volgende vraag is: ‘Als mensen door de Corona minder (kunnen) reizen, worden 

de pasjes dan ingetrokken?’ Dhr. Hartholt antwoordt dat dit nu niet gaat gebeuren. 

Het is bekend dat er door de Corona minder gereisd kan worden. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

7.a. Dhr. Prickaerts geeft kort de situatie weer rond zijn deelname aan de iASD. Hem is 

gevraagd nog even op deze manier door te gaan met deelname aan de iASD. Mogelijk 

dat er medio november meer nieuws komt. Met het spreekuur blijft men in de 

Bogaardenstraat. 

7.b. Dhr. Bakels laat weten dat voor de raad een nieuwe contactpersoon (financiën) is 

voor deze raad, te weten mevr. Ivonne Kusters. Er wordt een financieel overzicht 

opgevraagd over de kosten tot nu toe. 
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Harry Visser,      

Secretaris   

 


