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Voorwoord:
Belangrijkste kenmerken van het verslagjaar
Het was in veel opzichten een bewogen verslagjaar. Niet alleen vanwege de uitbraak van het
Covid-19 virus -de coronacrisis die zich ontwikkelde tot een pandemie- maar ook vanwege de
almaar oplopende financiële tekorten in het sociaal domein. De omvang van beiden konden we in
het begin van het verslagjaar niet overzien.
Niettemin hebben de leden van de iASD Maastricht hun uiterste best gedaan om in adviezen aan
het college aandacht te vragen voor de gevolgen daarvan voor onze meest kwetsbare burgers.
De belangrijkste oorzaak van de financiële tekorten was het college wel duidelijk. Maar anders
dan het rijk mag een gemeente -op straffe van onder curatele stelling door de provincie- geen
niet-sluitende begroting inleveren.
Bij het sociaal domein koos het college voor oplossingen in de bedrijfsvoering, in de
inkoopstrategie en in de toegang tot ondersteuning en zorg. Bij al deze mogelijke
oplossingen blijft de iASD Maastricht kritische vragen stellen over de gevolgen daarvan voor
mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg door de gemeente. Dat zien wij als
onze plicht.

Kees Eken,
Voorzitter
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Samenstelling van de integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht
De iASD-Maastricht bestaat uit 9 leden en een onafhankelijke voorzitter.
Daarvan komen 3 leden uit resp. de Adviescommissie Seniorenbeleid, de CIMM (voor diversiteit) en
de Jongerenraad en een lid uit de cliëntenraad Participatiewet 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,
mantelzorgers en vrijwilligers.
In 2020 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, per 1 juli heeft hij zijn functie neergelegd.
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. Milan Panis, lid vanuit de Jongerenraad Maastricht (sinds mei 2020).
Dhr. Jo Steel, lid voor mensen met een (psycho)sociaal of chronisch psychisch probleem, voorzitter
Cliëntenraad Leger des Heils.
Dhr. Wil Prickaerts, lid van de cliëntenraad Participatiewet dienst Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Hij neemt tijdelijk deze functie sinds oktober 2019 waar in afwachting van een
definitieve oplossing.
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Kroniek van de belangrijkste gebeurtenissen:
De volledige verslagen van onze vergaderingen en reacties B&W zijn te vinden op onze website
www.iasd-maastricht.nl
Regulier overleg 29 januari 2020:
Door afwezigheid van de voorzitter opende de secretaris het overleg. Verder was dhr. Jo Maes aanwezig
als vervanger van Frans van der Horst. De secretaris deelt mede dat dhr. Johan Stassen zal toetreden tot de
werkgroep Economische Zelfredzaamheid en Arbeidsparticipatie. Tijdens deze vergadering kwamen buiten
de standaard onderwerpen (te weten opening, mededelingen en verslag) de onderwerpen ‘voorbereiding
gesprek met wethouders SD Maastricht-Heuvelland’, ‘voorbereiding jaarlijkse Heidag’, ‘geweld hoort
nergens thuis’, ‘Inburgeringswet’ onder de radar en terugkoppeling vanuit de diverse werkgroepen aan
bod.

Heidag iASD 26 februari 2020:
Tijdens deze vergadering kwamen als extra punten aan bod, de verantwoording van het DB voor het
ongevraagde advies nr. 18 inzake het KPMG-rapport. Afgesproken wordt op conceptteksten altijd te
reageren, ook als men het eens is met de tekst.
Toekomstige personele samenstelling en functies. Dhr. Nico Hopman heeft zich heeft aangemeld als
kandidaat-lid van de iASD. Daar hij een goede kandidaat zou zijn maar er op dat moment geen vacature is,
zal worden bekeken of er in de toekomst een mogelijkheid is. Aangezien Dhr. Jo Steel vooral focust op daken thuislozen, ziet hij samenwerking met dhr. Hopman wel zitten. Besloten wordt dat laatstgenoemde als
gast de vergadering van de iASD bijwoont.
Nieuwe website van de iASD. Onze werkgroep Communicatie is met de voorbereiding hiervan bezig en
geeft de stand van zaken weer. In het volgende overleg zal mogelijk een demo worden getoond.

Regulier overleg iASD 27 mei 2020:
Door de corona zijn de overleggen van maart en april vervallen, na wat voorwerk door de secretaris kan
thans via Teams worden vergaderd. Helaas had nog niet iedereen Teams geïnstalleerd.
Per 1 mei is dhr. Milan Panis benoemd als lid van de iASD vanuit de Jongerenraad. Hij zal zich in het overleg
van 24 juni nader voorstellen. We hebben goede hoop dat hij zich vooral op jeugdzorg zal richten.
Tijdens dit overleg is de Onderlegger bezuinigingsproces besproken aan de hand van de stukken 200212
RIB Procesgang KPMG-rapport, integraal bezuinigingspakket, 200514 Besluitenlijst Presidium, 200520
Opinie Kadernota in coronatijd nog zinvol, 200520 Gebruik Wmo, 200518 Terugkoppeling Jongerenraad
inzake bezuinigingen en 200525 Adviesaanvraag bezuinigingen. Op grond daarvan zal de voorzitter een
tekst voor een advies formuleren en deze ter becommentariëring langs alle leden van de iASD sturen.
Tevens is het concept jaarverslag 2018/2019 aan bod geweest en de terugkoppeling uit de diverse
werkgroepen. Per 17 april 2020 zijn de mailadressen van de iASD-Maastricht gewijzigd en zal ook de
nieuwe website binnenkort actief worden.

Regulier overleg iASD 24 juni 2020:
Na het afhandelen van de vaste agendapunten stelt dhr. Milan Panis zich voor als nieuw lid van de iASD
namens de Jongerenraad, hij zal in overleg met Wilma Pelz bekijken hoe men kan komen tot een
werkgroep Jeugdzorg.
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Daarna is gesproken over de onderlegger bezuinigingsproces en de pré-begroting 2021. De voorzitter
dankt de leden die na de vorige vergadering ingrediënten hebben aangeleverd voor advies nr. 19 inzake de
pré-begroting 2021. We zien dat het college (een deel van) de oorzaken van de financiële tekorten wil
oplossen met een verbetering van de interne bedrijfsvoering, van de inkoopstrategie én door
bovenwettelijke zaken en voorzieningen in het sociaal domein af te bouwen dan wel te schrappen. De iASD
is vooral bezorgd over de gevolgen daarvan voor onze meest kwetsbare burgers. Ons advies is vooral
daarop gericht. Ook is in de tekst van het advies opgenomen het college te adviseren ons om advies te
vragen over het aangekondigde Noodplan Sociaal Domein. Het versturen van het advies en het Noodplan
Sociaal Domein hebben elkaar echter gekruist.
Regionale Adviezen. Om de trajecten van regionale adviezen te verbeteren hebben de gezamenlijke
adviesraden Maastricht-Heuvelland een startnotitie opgesteld. Deze wordt besproken en het een goed
voorstel vinden, maar dat iedere adviesraad zelf moet beslissen in welke onderwerpen samen of
individueel wordt geadviseerd.
Het Jaarverslag 2018/2019 wordt goedgekeurd en zal door de secretaris worden verzonden.

Regulier overleg 29 juli 2020:
Dhr. Nol Stijnen heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden voor de iASD per 1 juli heeft neergelegd.
Met het Steunpunt Mantelzorg zal naar een kandidaat-opvolger worden gezocht.
Mevr. Haasen sluit aan bij het overleg om een toelichting te geven op het Noodplan Jeugdhulp en de
problematiek rondom 1P1G1G.
Vervolgens komt het onderwerp ‘Aanvalsplan Armoede’ aan de orde. In augustus 2019 heeft de iASD hier
al advies over gegeven. Dit is inmiddels achterhaald door de coronacrisis zal worden aangevuld. De
voorzitter meldt dat wethouder Bert Jongen hem op zijn vraag naar een inhoudelijke reactie van het
college op ons advies over de pre-begroting 2021 mondeling geantwoord dat de gemeenteraad nu aan zet
is om over de aangekondigde bezuinigingen te besluiten. Het is daarmee aan de gemeenteraad om een
standpunt over over ons advies in te nemen. Ook wordt besloten een negatief advies te geven over het
voorstel van het college de werkbudgetten van ASM, CIMM en Jongr. te schrappen.

Regulier overleg iASD 26 augustus 2020:
Tijdens dit overleg wordt kort stilgestaan bij advies nr. 20 inzake het schrappen van de werkbudgetten van
de adviesorganen ASM, CIMM en Jongr. Betreurd wordt dat het college dit deeladvies over de prebegroting 2021 niet –zoals met ons advies nr. 19 wel is gebeurd- rechtstreeks aan de gemeenteraad heeft
gestuurd. Het pré-advies nr. 21 Woningmarktonderzoek Maastricht van onze werkgroep ‘Wonen en Zorg’
is aan de orde gekomen en de gemaakte opmerkingen worden meegenomen in de definitieve tekst van
het advies. Hierna kwam ook de werkgroep Economische Zelfredzaamheid en de uitbreiding daarvan aan
de orde. De werkgroep Mantelzorg/cliëntondersteuning dringt aan op spoedige opvolging van dhr. Nol
Stijnen. De voorzitter deelt mee hierover nog in gesprek te zijn met het Steunpunt Mantelzorg.

Regulier overleg iASD 7 oktober 2020:
Dhr. Dekkers, de nieuwe (interim-)directeur van het Sociale Domein stelt zichzelf voor en geeft aan wat zijn
opdracht is en waar hij zich de komende tijd op zal richten. Op onze vraag, hoelang zijn opdracht duurt
antwoordt hij dat hij de opdracht uitvoert zolang het werkbaar blijft. Het is zijn bedoeling ook bij de
uitvoering van het veranderprogramma betrokken te zijn. Vervolgens zou dhr. Van Ooijen aansluiten over
het onderwerp Noodplan Jeugdhulp en het veranderprogramma Sociaal Domein. Helaas lukt het hem niet
om digitaal aan te sluiten. Medio december 2020 dient er een verbeterplan bij het college te liggen. Over
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onze vraag, of de iASD hierover om advies zal worden gevraagd, wordt afgesproken deze vraag mee te
nemen naar het overleg met de wethouders d.d. 14 oktober 2020.
Milan Panis geeft een toelichting over het de opzet van de werkgroep Jeugdzorg, zijn plan wordt goed
ontvangen.

Regulier overleg iASD 28 oktober 2020:
Dhr. Marcel van Ooijen en Monique Kerbusch geven een uitgebreide toelichting op het Noodplan
Jeugdhulp. Dit was op 7 oktober 2020 niet gelukt. Vanuit de iASD worden hierover diverse vragen gesteld,
o.a. waarom de iASD nu pas op de hoogte wordt gebracht van de inhoud, terwijl deze wel al in de
klankbordgroep van de gemeenteraad is besproken. De werkgroep Jeugdzorg zal niettemin op basis van de
toelichting werken aan de tekst voor een (ongevraagd) advies.
Mevr. Karin Martens geeft een toelichting over de ‘Vrijwilligers Subsidieregeling’ en het nieuw beleid dat
er beter samengewerkt moet worden tussen de buurt, netwerk, huiskamers en vrijwilligers.
Er ontstaat enige discussie met dhr. Michiel Hartholt over het tijdstip van het openbaar maken van onze
adviezen via de website van de iASD. Hij zal dit probleem aankaarten bij de coördinerend wethouder Anita
Bastiaans.

Regulier overleg iASD 25 november 2020:
Dhr. Jos Saes geeft een toelichting op de Nieuwe Inburgeringswet en zal dit onderwerp ook nog toelichten
in het overleg van de Adviesraad Maastricht/Heuvelland. Zodra de contourennota is vastgesteld zal hij die
doorsturen. Afgesproken wordt dat de CIMM over dit onderwerp het adviesgevend moet zijn.
Noodplan Jeugd. De tekst van het pre-advies zal nog nader worden bekeken en -waar nodig- aangepast
door de voorzitter, in overleg met dhr. Milan Panis en mevr. Wilma Pelz.
Dhr. Michiel Hartholt geeft een toelichting op de voorgenomen wijzigingen t.a.v. het abonnementstarief en
wijziging t.a.v. de huishoudelijk hulp. Het zijn uitwerkingen van besluiten van de gemeenteraad.

Regulier overleg iASD 9 december 2020:
Dit overleg is gebruikt als kennismakingsgesprek met wethouder Anita Bastiaans als coördinerend
wethouder Sociaal Domein. De aanwezige leden stellen zich voor en wat zij doen in de diverse
werkgroepen van de iASD.
Tijdens het overleg is het belang van de structurele samenwerking met en het definitief schrappen
van de werkbudgetten van de andere adviescommissies besproken. Men betreurt dit zeer daar er op
diverse terrein goed werd samengewerkt en dat dat nu misschien komt te vervallen. De namen van
de personen die in oktober en november hebben aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te
willen komen en die van dhr. Nico Hopman als nieuw lid voor verslavingszorg en psychische zorg (in
samenwerking met het bestaande lid dhr. Jo Steel) zullen reglementair nog deze maand aan het
college worden voorgelegd ter (her)benoeming.
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Overzicht van adviezen:
De iASD heeft in 2020 twee ongevraagde adviezen en twee gevraagde adviezen uitgebracht aan het
college van B&W.
De iASD heeft samen met de adviescommissie van ASM, CIMM en JRaad gezamenlijk een advies uit
gebracht inzake het ontwerp Omgevingsvisie.
De volledige adviezen en reacties B&W, zijn te vinden op de website van de iASD, hier is alleen een
beknopt samenvatting weergegeven.
•

Advies nr. 18 inzake KPMG-rapport “Bezuinigingen Sociaal Domein”
d.d. 12 februari 2020.
Naar aanleiding van het KPMG-rapport dat 7 februari was vrijgegeven, heeft de iASD besloten een
ongevraagd advies af te geven.
In het overleg van 5 februari met 4 leden van uw college is gesproken over de verdere procedure
en de adviesrol van de iASD. U heeft ons toen gemeld dat het in uw bedoeling ligt eind van de
maand februari 2020 uw bestuurlijke reactie op het KPMG-rapport aan de gemeenteraad te doen
toekomen. Ook heeft u ons voor ogen gehouden dat u de bezuinigingen begrotingsbreed wilt
zoeken, dus niet alleen binnen het sociaal domein. Wij hebben u er in datzelfde overleg op
gewezen dat wij van mening zijn dat ons advies nog van invloed zou moeten zijn op uw
besluitvorming. Derhalve komen wij nu met een advies over (het gebruik van) het KPMG- rapport.
Wij zien voor ons een uitgebreid rapport van KPMG met in de definitieve shortlist op pagina 55
voorstellen hoe te bezuinigen, voorstellen die zijn toegerekend naar te bereiken financiële
resultaten.
Het was niet uw opdracht aan KPMG om de door hen voorgestelde financiële maatregelen te
toetsen aan de gevolgen die deze zouden gaan hebben voor de meest kwetsbare burgers binnen
de Maastrichtse, Heuvellandse en Zuid-Limburgse samenleving (jeugdzorg). Dat ervaren wij als een
gemis. Maar tegelijkertijd bevreemdt ons dat niet, want daar is KPMG niet de organisatie voor.
Wij zien ook dat sommige voorstellen van KPMG strijdig zijn met uw coalitieakkoord 2018- 2022.
Enkele voorbeelden:

Daarom adviseren wij:
-

Aangezien en zolang niet duidelijk is welke gevolgen de door KPMG voorgestelde bezuinigingen
zowel direct als indirect hebben voor de financiële positie, de gezondheid, het gezond opgroeien
en de participatie aan de samenleving van onze meest kwetsbare burgers, adviseren wij u de
bezuinigingsvoorstellen van KPMG niet over te nemen.

-

Aangezien KPMG zelf aangeeft dat aan hun rapportage geen zekerheid kan worden ontleend met
betrekking tot de getrouwheid van de financiële of andere informatie, adviseren wij u de
bezuinigingsvoorstellen van KPMG niet over te nemen.

-

Aangezien diverse voorstellen van KPMG in strijd zijn met uw coalitieakkoord 2018-2022, adviseren
wij u de bezuinigingsvoorstellen van KPMG niet over te nemen.
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-

Onder het motto van ‘extern winnen is intern beginnen’ adviseren wij u eerst de financiële
implicaties van de verbeterinitiatieven van KPMG ten aanzien van de interne organisatie, de
interne bedrijfsvoering en het planning- en control proces nader in beeld te (doen) brengen en er
daarmee aan bij te dragen dat het sociaal domein een goed samenwerkend geheel wordt.

-

Wij adviseren u (wellicht ten overvloede) bij uw definitieve besluitvorming over de bezuinigingen
de samenwerking met andere gemeenten in het Heuvelland, en in Zuid- Limburg voor wat betreft
de jeugdzorg, niet in gevaar te brengen.

Op 19 februari 2020 ontvingen wij een eerste reactie van Weth. Mara de Graaf op dit ons advies nr.
18.
Op 21 augustus ontvingen wij een reactie van Weth. Bert Jongen op advies nr. 18 en 19 en de brieven
van 23 juni en 30 juli 2020, dat de gemeenteraad een besluit zal nemen.
•

Advies nr.19 inzake de Prebegroting 2021
d.d. 23 juni 2020
Er wordt al lange tijd gesproken over een tekort in het sociaal domein. De vraag is, hoe dat tekort
is ontstaan en waarom het nog steeds bestaat. De decentralisatie van WMO, Jeugdzorg- en
Participatiewet in 2015 ging gepaard met gigantische bezuinigingen. Landelijk van € 15 miljard
terug naar € 11,5 miljard (cijfers VNG). Voor Maastricht een negatief verschil van naar schatting
tussen € 40 miljoen en € 50 miljoen. Zo begonnen Maastricht en alle andere gemeenten in
Nederland al met een achterstand. Ook toen was bekend dat de kortingen zouden doorlopen,
sommige zelfs nog oplopen.
In 2014 heeft de toenmalige WMO-raad de vinger gelegd op bezuinigen die door de invoering van
de WMO-2015 zouden ontstaan.
Wij hebben u over het betreffende KPMG-rapport geadviseerd de door KPMG voorgestelde
bezuinigingen niet over te nemen ‘aangezien en zolang niet bekend is welke gevolgen deze zullen
hebben voor de betreffende Maastrichtse burgers’.
Wij hebben de Prebegroting 2021 gelezen en geconstateerd dat deze extra bezuinigingen laat zien
ten opzichte van de ‘Onderlegger bezuinigingsproces’. Op diverse plaatsen in de Prebegroting
heeft u het over een toenemende vraag bij Jeugdzorg en WMO die u wilt inperken. U licht dit toe
met de mededeling dat verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn om de groeiende kosten in
het sociaal domein te beteugelen.
Het tekort in het sociaal domein wordt veroorzaakt door de beperkte financiële middelen die het
Rijk ter beschikking wenst te stellen tegenover een ook door KPMG in zijn rapport van februari
2020 geconstateerde groei van het vraagvolume in de WMO en de Jeugdzorg. Dat was u al langer
bekend en daar heeft u in het verleden op gereageerd door de toen nog beperkte tekorten over
2016 en 2017 bij te spijkeren uit de gemeentelijke reserves en het introduceren van draaiknoppen
in 2018 en 2019.

Jaarverslag 2020 iASD-Maastricht

Pagina 9 van 18

Het KPMG-rapport beoogt een analyse te geven van uw interne bedrijfsvoering en de planning &
control cyclus en geeft bezuinigingsvoorstellen. Als een bedrijf te maken krijgt met fikse financiële
tegenwind, dan gaat dat bedrijf kijken hoe de bedrijfsvoering efficiënter kan. Dan gaat zo’n bedrijf
reorganiseren. Maar zeker niet de financiële schadeverhalen op zijn klanten.
In de raadsdebatten over het KPMG-rapport van 27 mei 2020 en volgende dagen was de
zogenaamde ‘Maastrichtse Maat’ ook onderwerp van discussie. De Maastrichtse Maat zien we
echter nergens terug in welke begroting of gemeenterekening dan ook. Zuiver boekhoudkundig
gezien is daaraan dus geen enkele euro uitgegeven. Ware dat wel zo, dan had dat zichtbaar
moeten zijn. Daar kan niet achteraf de schuld aan worden gegeven. We kunnen de Maastrichtse
Maat hooguit ‘herdefiniëren’ als ‘het willen zijn van een sociale en inclusieve stad’.
U zult er niet vreemd van opkijken, als wij de door u voorgestelde lijn van nog meer bezuinigingen
in de uitgaven van de WMO en op vrijwilligerswerk niet zien zitten. Zie daarvoor ons ons advies
over het KPMG-rapport en ons oordeel over de Gemeenterekening 2019.
De iASD is van oordeel dat de grootste prioriteit moet worden gegeven aan de behoeften van de
meest kwetsbare burgers in onze samenleving: de mensen die niet langer om uiteenlopende
redenen in staat zijn voor zichzelf te zorgen, dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische
problematieken, ouderen met dementie, mensen met beperkingen, verwarde mensen, mensen die
hun verslavingsproblemen willen aanpakken. Op hun zorg- en ondersteuningsbehoefte mag ons
inziens geen enkele bezuiniging plaatsvinden.
Ook jongeren met problemen die zij zelf niet kunnen oplossen, verdienen het bijgestaan en
ondersteund te worden en een respectvolle plek in de maatschappij te verwerven. Kortom: op
Jeugdzorg kan, mag en moet niet worden bezuinigd, in tegendeel!
•

Wij adviseren u voor wat betreft het tekort in het sociaal domein Maastricht met een nietsluitende begroting te komen, u volop in te zetten voor het krijgen van meer financiële middelen
voor het sociaal domein en daarbij voorop te lopen bij de lobbyactiviteiten van andere
Nederlandse gemeenten.

•

Wij adviseren u in dit verband de gemeenteraad van Maastricht te wijzen op de motie die de
gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam heeft aangenomen om het Rijk te bewegen tot
een stabieler Gemeentefonds te komen (op 19 mei 2020 door de griffie van de gemeente
Maastricht gepubliceerd bij de ingekomen stukken voor de gemeenteraad).

•

Wij adviseren u tegelijkertijd te bezuinigen, maar niet met een boekhoudkundige blik of vanuit de
houding van een ‘monopolist’ of langs de simpele meetlat van het KPMG-rapport. Dat soort
bezuinigingen blijven de kwetsbare Maastrichtse burgers en vrijwilligers raken en betekenen een
aantasting van de tot nu toe bereikte resultaten in de kanteling en de transformatie van het
sociaal domein.

•

Wij adviseren u om, gewapend met een zorginhoudelijke en maatschappelijke visie en de daaruit
voortvloeiende zakelijke werkwijze de Maastrichtse tekorten in het sociaal domein aan te pakken.

•

Wij adviseren u in dit verband -en alvast vooruitlopend op uw ‘Noodplan Sociaal Domein’ en
‘Veranderprogramma Sociaal Domein’- tegelijk met de door u voorgestelde lumpsumfinanciering
van een beperkter aantal zorgaanbieders aan de voorkant met hen afspraken te maken over
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volume en budget en hen te ‘dwingen’ in de richting van een samenwerkingsverband. Tevens een
aantal van de consulenten die destijds nodig waren bij SZMH, terug te laten gaan naar hun
zorgaanbieders en een servicebureau van de gemeente Maastricht alleen specialistische
aanvragen te laten toetsen en de resultaten van zorg te monitoren.
•

Wij adviseren u ons om nader advies te vragen over uw Noodplan Sociaal Domein en
Veranderprogramma Sociaal Domein.

Op 21 augustus ontvingen wij een reactie van Weth. Bert Jongen op ons advies en de brieven van 23 juni
en 30 juli. Hierin gaaf hij aan dat het besluit hierover nu aan de gemeenteraad is.
•

Advies nr. 20 inzake schrappen werkbugetten adviesorganen:
d.d. 30 juni 2020
Langs deze weg wensen wij u een deeladvies te geven over de door u in de Prebegroting 2021
voorgestelde bezuinigingsmaatregel 9-1. Dit advies is een uitvloeisel van een besluit dat wij
hebben genomen in onze reguliere vergaderingen van 24 juni en 29 juli 2020.
In uw voorstel aan de Gemeenteraad bij de Prebegroting 2021 heeft u onder maatregel 9-1
opgenomen het schrappen van de werkbudgetten van adviesraden anders dan de integrale
Adviesraad Sociaal Domein (iASD) Maastricht. In het KPMG-rapport van februari 2020 werd nog
gesproken over het ontbinden van adviesraden anders dan de iASD.
In uw overwegingen stelt u meer samenhang in uw adviesketen te willen aanbrengen door de
subsidie te beperken tot één formeel adviesorgaan, de iASD. En dat dit onverlet laat dat de leden
van de iASD hun eigen achterban kunnen organiseren.
• Wij adviseren u derhalve de door u voorgestelde bezuinigingsmaatregel 9-1 in te trekken.
Wij gaan u geen alternatief hiervoor adviseren, omdat zulks in strijd zou zijn met ons op 23 juni
2020 afgegeven advies over de Prebegroting 2021. U heeft zelf ons brede advies over de Prebegroting 2021 rechtstreeks laten doorsturen naar uw Gemeenteraad. Wij verkeren in de stellige
verwachting, dat u zulks ook zult doen met dit deeladvies over bezuinigingsmaatregel 9-1 in de
Prebegroting 2021.

Op 23 december ontvingen wij een reactie op advies 20 van Weth. Anita Bastiaans
•

Advies nr. 21 Woonprogrammering 2021-2025
d.d. 27 augustus 2020
Op 14 juli 2020 ontvingen wij brief nr. 2020-19503 van wethouder Vivianne Heijnen, betreffende
de uitkomsten van het woningbehoefte - en woningmarktonderzoek voor het woonprogramma
2021-2025. Op basis van onze bevindingen ten aanzien van het onderzoeksrapport geven wij u ons
advies.
Het is een lijvig rapport. De prognoses van de diverse onderzoeksprogramma’s, van groei tot krimp
van de bevolking, lopen sterk uiteen. Hetgeen de zaak voor ons niet gemakkelijker heeft gemaakt.
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In het rapport wordt uitgegaan van een stijging naar meer woningen de komende 5 jaar met
daarna een daling. Het rapport spitst zich toe op koopwoningen in het stedelijk gebied en het
verminderen van het aantal incourante woningen en appartementen/nultredenwoningen, vooral
aan de randen.
Wij zien nu al dat er veel koopwoningen zijn en worden gebouwd in en rond het gebied van de
binnenstad. Het wonen in dit gebied wordt daarmee een voorrecht voor hen die dit kunnen
betalen.
Het verminderen van het aantal incourante woningen en appartementen/nultreden-woningen,
vooral aan de randen, lijkt ons geen goede zaak. Dit omdat grotere appartementen en
levensloopbestendige woningen over het algemeen letterlijk meer ruimte vragen, en de ruimte in
het stedelijk gebied nu eenmaal beperkt is. Dus dit botst onherroepelijk.
Bovendien brengt het mensen die zijn aangewezen op nultredenwoningen nog verder weg van de
binnenstad met zijn voorzieningen. Mensen die zijn aangewezen op rolstoelen hebben vaak een
groter woonoppervlak nodig. Ook voor buitenlandse migranten en statushouders zijn er grotere
woningen nodig, wanneer het gaat om grotere gezinnen.

Ons advies
•

De huidige woningvoorraad zowel grondgebonden als appartementen/ nultredenwoningen
levensloopbestendig maken en slechts in het uiterste geval slopen.

•

Het aantal grondgebonden woningen meer aan woningcorporaties gunnen en minder aan
projectontwikkelaar en investeerders, die de prijzen alleen maar opdrijven.

•

Een uitgebreider en duidelijk woningprogramma 2021-2025, met meer oog voor de sociale
huursector en met name de appartementen/nultredenwoningen. Zodat er meer duidelijkheid komt
en de wachttijden voor een huurwoning (6-7 jaar) sneller terug kunnen lopen.

•

Een beter inzicht in de aantallen zorgbehoevende ouderen die sinds het sluiten van
verzorgingshuizen extramuraal zijn (moeten) gaan wonen met een vooruitblik naar de toekomstige
verwachtingen.

Op 9 oktober ontvingen wij een eerste reactie per mail op ons advies nr. 20.
Op 22 januari 2021 ontvingen wij de reactie van Weth. Vivianne Heijnen op advies nr. 20.
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Buiten deze adviezen zijn er nog enige andere brieven aan het College gestuurd:
Brief 200402-1 betreffende een aantal vragen t.a.v. de onderlegger bezuinigingsproces.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gemeentepagina in VIA Maastricht.
Wachttijden telefoon.
Abonnementstarief WMO.
Invalideparkeerkaarten.
Huishoudelijk hulp.
Scootmobielen.
Meer regie op gezinnen.
Stimuleren pleegzorg.
Transformatieplan Jeugdhulp.
Doelgroepenkeuze, stoppen met begeleiding beschut werk.
Armoedebestrijding.
Inloopvoorzieningen en preventie GGZ.
Leerlingenvervoer.
Tarieven zwembad
Vrijwilligerssubsidies.
Mantelzorg.

Op 3 juni ontvingen wij een reactie van B&W op onze brief ASD-200402-1
Brief iASD-200501-1 Persbericht inzake bezuinigingsproces.
Brief iASD-200703-1 Problematiek Sociaal Domein in Pre-begroting 2021.
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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) en
Emmanuel Merkus.
De werkgroep heeft zich in 2020 voornamelijk gericht op de nieuwe website van de iASD, (die per 1
mei actief is) en vergroten van de naamsbekendheid van de iASD.

Economische zelfredzaamheid/arbeidsparticipatie:
Voorzitter Kees Eken is ondanks de corona met vrij actief geweest met de leden van deze werkgroep.
Dhr. Wil Prickaerts heeft tijdelijk de rol van Jan Cornelissen op zich genomen, in afwachting van de
nieuwe samenstellen van de cliëntenraad van de Sociale Dienst. Verder bestaat de werkgroep uit o.a.
leden van de FNV.

Inclusieve samenleving:
Deze werkgroep bestaat uit Mevr. Miranda Wiegers (kartrekker), de heren Nol Stijnen (tot 1 juli
2020), 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 (tot 1 juli 2020) en mevr. Asmaa Moustaid Es-Sadki
en verder Mevr. Ria Verstappen (ASM). Ook hierbij is wegens de corona prikkelingen weinig
activiteiten geweest. Wel is er gezocht naar een opvolger van Nol Stijnen, helaas maakte de 2
kandidaten vanuit het steunpunt Mantelzorg een andere keuze.

Wonen en Zorg:
De werkgroep W&Z bestaat uit de ASD-leden Miranda Wiegers, Jo Steel en Harry Visser (voorzitter),
en Ria Verstappen namens ASM, John van Geel (namens de gezamenlijke huurdersverenigingen), Ria
Makatita (HV Woonbelang), en de ad-hoc leden Ingeborg Wijnands (ZIO), Anita Vermeer (GGDZL) en
Eric Cnossen (Leger des Heils). Zij waren actief berokken bij de woonprogrammering en het preadvies nr. 20.
Harry Visser is namens de iASD en de werkgroep W&Z ook betrokken bij de plenaire werkgroep
Wonen en zorg voor ouderen. Hierbij was hij o.a. betrokken de ontwikkeling rondom de
prestatieafspraken en het convenant dat hiervoor in de plaats komt. Alsmede de indeling van
zorgwoningen aan de hand van het BAT-systeem en verhuisindicaties

Prestatieafspraken:
Ten aanzien van de prestatieafspraken zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, verwacht wordt dat in
2022 het meerjaren convenant van kracht wordt.
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Onze website:
Overzicht aantal bezoekers 2020:
Op 1 mei 2020 werd de nieuwe website gelanceerd en zal de komende tijd verder worden
uitgebouwd. Helaas is het bezoekersoverzicht van de oude website bij afsluiting verloren gegaan.
Overzicht bezoekers website 2020:
iASD Maastricht

Analytics All Web Site Data

Go to report

Audience Overview
Jan 1, 2020 - Dec 31, 2020

All Users
100.00% Users

Overview

Users
150

100

50

…

March 2020

May 2020

July 2020

September 2020

November 2020

New Visitor
Users

New Users

Sessions

454

454

600

Number of Sessions per User

Pageviews

Pages / Session

1.32

1,921

3.20

Avg. Session Duration

Bounce Rate

00:02:06

50.50%

Returning Visitor

10.1%

89.9%

Language

Users

1. nl-nl

207

2. nl

118

3. en-us

117

% Users
45.30%
25.82%
25.60%

4. en

8

1.75%

5. zh-cn

4

0.88%

6. en-gb

2

0.44%

7. zh-tw

1

0.22%

© 2021 Google
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Financiële verantwoording 2020:
Overzicht budgetten iASD 2020:
Werkbudget
Ondersteuningsbudget

€ 18.000,00
€ 18.000,00

Totaal beschikbaar budget:

€ 36.000,00

Vervoer en ondersteuningskosten:
Vervoerskosten
Notuliste Burgerkracht

€ 1.166,44
€ 8.300,89

Website:
Communicatieplan (Button)

€ 3.089,25
€ 1.800,00

Vergaderkosten:
Kosten vergaderingen iASD
Overleg adviesraden Zuid-Limburg

€
€

Kosten secretariaat en overige kosten

€ 1.268,46

Subtotaal

€ 16.600.01

Vacatiegelden

€ 8.233.61

Totaal

€ 24.833,62

Overschot
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Totaalindruk over het jaar 2020:
We zijn voortvarend met onze werkzaamheden gestart, maar door de coronapandemie zijn we in
maart en april niet in staat geweest fysiek te vergaderen. Veel hebben we moeten regelen om via
video-bijeenkomsten te vergaderen.
De iASD-Maastricht is zich desondanks in 2020 blijven richten op:
•

De gevolgen van de bezuinigingen in het Sociaal Domein.

•

Samenwerking met de regionale adviesraden blijven volgen en evalueren van de
Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.

•
•
•
•
•
•
•

De samenwerking met ASM, CIMM en Jongerenraad.
Het verder ontwikkelen van een werkgroep Jeugdzorg.
Het volgen van het armoedebeleid.
Het beleid rondom personen met verward (liever: onbegrepen) gedrag.
Het volgen van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en -visie.
Prestatieafspraken en Blauwe Zorg in de wijken.
Deelname aan de plenaire werkgroep Wonen en Zorg ouderen.

Verslag werd in het overleg van 26 mei 2021 door de leden besproken en aangepast, waarna de
adviesraad het heeft goedgekeurd.

Maastricht 31 mei 2021

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
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