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1. Opening, mededelingen en agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er wordt 

meegedeeld dat dhr. Hartholt is afgemeld. Er zijn geen mededelingen vandaag. 

 

Agenda 

 De agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

2. Verslag van laatste vergadering, 28 april 2021, actielijst en conceptjaarverslag 2020 

Het verslag wordt doorgenomen en er zijn geen tekstuele aanpassingen. Naar 

aanleiding van wordt opgemerkt: 

2.a. Dhr. Van Ool heeft tijdens de bijeenkomst van 25 mei jl. uitleg gegeven over de 

manier waarop de adviesraden betrokken worden. In juni zullen zij geconsulteerd 

worden en in juli wordt dit dan meegenomen. De voorzitter heeft aangegeven dat 

het de bedoeling is dat de regiovisie met de resultaten van de werkgroep pas in de 

tweede helft van het jaar geëvalueerd hoeven te worden. Verder heeft hij 

aangegeven dat consultatie iets anders is dan consultering. Gisteren is afgesproken 

dat dhr. Botterweck (voorzitter adviesraad Maastricht-Heuvelland) een gesprek met 

de wethouder zal gaan plannen om hierover in gesprek te gaan. Dhr. Eken en dhr. 

Panis zullen aan dit gesprek deelnemen. Regiovisie vraagt om voortdurende aandacht 

en aanpassing; het is een levend document. 

2.b. Dat de benoemingsbrief van de dhr. Maes, die is voorgedragen als nieuw lid van deze 

iASD nog steeds niet ontvangen is. Helaas is dhr. Hartholt vandaag niet aanwezig. De 

voorzitter zal per mail met hem contact opnemen en navraag doen. 

2.c. Geeft mevr. Wiegers aan dat ze begrijpt dat mevr. Bianca Vaessen niet meer bij de 

gemeente werkt en ze vraagt wie haar opvolger is. Er wordt geantwoord dat mevr. 

Bianca Vaessen vanaf 12 mei 2021 niet meer voor de gemeente werkt en dat haar 

opvolger mevr. Annemarie Zweers is.  

2.d. Dhr. Van der Horst geeft aan dat het thema in punt 6. Stand van zaken dooront- 

wikkeling adviesraden dermate veel emoties oproept, dat hij graag ziet dat er een 

derde onafhankelijke persoon bij betrokken wordt om de gesprekken weer op gang 

te krijgen. 
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Actielijst 

 Naar aanleiding van punt 21-11 (Ipads) wordt aangegeven dat dhr. Bakels bericht van 

 de gemeente heeft gehad dat de Ipads weer via de gemeente besteld kunnen 

worden. Alleen in als er van medische indicatie sprake is wordt hiervan afgeweken. 

Die van mevr. Asma Moustaid Es-Sadki wordt dus ook besteld (er is wel een kopie van 

haar legitimatiebewijs nodig). 

 Verder wordt nog aangegeven dat alle leden van de iASD een account krijgen via de 

gemeente Maastricht.  

 De actielijst zal worden aangepast. 

 

 Concept Jaarverslag 2020 

 Er wordt gevraagd of iedereen dit heeft doorgenomen en of er nog opmerkingen 

en/of aanvullingen zijn. 

- Er wordt aangegeven dat op blz. 15 bij de werkgroep Communicatie meegenomen 

dient te worden dat deze zich ook heeft gericht op het vergroten van de 

naamsbekendheid van de iASD. 

Het concept Jaarverslag 2020 wordt verder goed gekeurd en vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

 210520 Reactie op advies nr. 25 

 De voorzitter vraagt wat de leden van de iASD inhoudelijk van deze reactie vinden. 

 Gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de reactie: 

- Reactie opmerking 1.: Er wordt aangegeven dat de manier waarop met ons advies 

wordt omgegaan als moeilijk wordt ervaren. Er wordt aangegeven dat de benaming 

‘mensen met onbegrepen gedrag’ beter en passender is dan de benaming ‘mensen 

met verward gedrag’, maar omdat het rijk deze term ‘mensen met verward gedrag’ 

gebruikt, wordt dit niet overgenomen!  

- Reactie algemeen: Er wordt ook aangegeven dat er veel niets zeggende zinnen in de 

reactie staan; het een laffe en oppervlakkige reactie is. 

- Men verschuilt zich achter het rijk 

- Wij zelf zullen in de toekomst nog duidelijker moeten zijn om iets te bereiken 

- Het is goed dat de suggestie wordt overgenomen  (blz.2 bovenaan ‘diepte 

interviews’) Maar wie houdt deze en op welke manier gebeurd dit?  

- Het is verkeerd dat er een besluit genomen wordt, terwijl bepaalde onderwerpen 

nog uitgewerkt moeten worden.  

Vanuit de raad wordt aangegeven dat dit niet voor het eerst gebeurd (denk aan 

Scootmobiels waar op 11 juni bekend wordt wie de leveranciers zijn en op 22ste moet 

de informatie bij de Raad zijn).  

- Het is niet duidelijk wat mevr. Bastiaans bedoeld met de laatste zin, te weten ‘Dat 

wordt uitgewerkt bij de sociale visie zodat de begrippen voor het hele sociale domein 

gelijk zijn. 

- Reactie opmerking 3.: Betreffende de rol van de woningcoöperaties…. Wie neemt de 

lead? 

- Wat wordt er gedaan om dak- en thuislozen aan een woning te helpen? 

- Wie is nu verantwoordelijk (vastgoed)? Er is weinig woonruimte in Maastricht; hoe 

gaat dit opgelost worden? 
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Er wordt aangegeven dat Maastricht nu nog een centrumgemeente voor het gebied 

Heuvelland, maar dat de gemeenten straks (in de nieuwe situatie) zelf ook een 

budget gaan krijgen. De voorzitter schets even hoe de situatie nu is met Maastricht 

als centrumgemeente voor het Heuvelland en hoe het straks in de situatie gaat 

worden. Totdat alles goed geregeld is blijft het dus via Maastricht lopen, maar het is 

de bedoeling dat het straks via de eigen gemeente opgepakt wordt. 

 

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt voorgesteld om een inhoudelijk te 

reageren op deze reactie en de genoemde punten mee te nemen. Op dit moment en 

door deze reactie voelen wij ons niet serieus genomen. Mits de gemeenteraad een 

besluit stuurt, dan moeten ze ons advies (conform reglement) toevoegen. Dit zal dan 

ook in de reactie meegenomen worden. 

De voorzitter zal deze reactie voorbereiden en via de mail rondsturen, zodat alle 

leden de gelegenheid hebben hem te zien en een reactie te geven. Hij begrijpt de 

gevoelens (reactie betr. scootmobiels), zeker omdat het om mensen in een 

kwetsbare positie gaat. Wij moeten ons aan regels houden en dat geldt ook voor de 

gemeenteraad; de voorzitter zal proberen deze reactie zo diplomatiek mogelijk te 

verwoorden. 

De voorzitter vraagt de leden indringend om zo spoedig  mogelijk op zijn concept 

reactie te reageren via de mail. 

 

4.  Uitgaande stukken 

210429-1 B&W Voordracht dhr. Maes 

In deze zal voorzitter via de mail contact opnemen met dhr. Hartholt.  

Er is de vraag gesteld of wij op de hoogte waren van andere functie van dhr. Maes 

(penningmeester ZL van de PvdA). Dit is echter geen politieke functie, dus geen 

belemmering. 

2105040-1 begeleidende brief bij advies 25  

In deze is bij punt 3. afgesproken dat de voorzitter een reactie voorbereidt. 

210504-2 Advies nr. 25  

Dit wordt meegenomen in bovengenoemde reactie.  

  

5. Stand van zaken doorontwikkeling adviesraden 

Er was een bijeenkomst op 6 mei jl. gepland door Jongr. Tussendoor is de reeds 

ontvangen brief gekomen. De gemeente heeft laten weten dat deze bijeenkomst 

geannuleerd werd en dat er nog een reactie op de brief van de adviesraden zou 

komen. 

 

6. Mapification (voorheen Lab 18), presentatie door dhr. Arthur Schipper 

Dhr. Palm laat weten dat dhr. Arthur Schipper problemen met de computer heeft en 

dat het hem niet lukt om aan te sluiten bij dit digitale overleg. Vandaar dat hij dhr. 

Schipper vervangt. Dhr. Schipper kan dan op een later tijdstip nog eens aansluiten bij 

dit overleg, mits dit nodig is. Dhr. Palm heeft van dhr. Schipper begrepen dat wij met 

het Sociale Domein bezig zijn. 

De voorzitter heet hem welkom en legt in het kort uit wat de iASD doet. Vervolgens 

vraagt hij dhr. Palm wat men bij Mapification doet en wat wij voor elkaar kunnen 

betekenen. Dhr. Palm laat ons aan de hand van een korte presentatie zien waar 
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Mapification zoal mee bezig is. Kort door de bocht halen ze informatie op bij 

bronnen/klanten en brengen deze informatie in kaart. Ze werken o.a. voor 

gemeenten, woningcoöperaties, zorginstellingen enz., maar niet voor consumenten. 

Dit visualiseren/ in kaart brengen kan op diverse manieren zoals grafieken of 

tabellen, geheel naar wens van de klant. Na ontvangst van het product kan de 

gebruiker ook zelf aan de slag met het product vanuit de informatie die erin staat. De 

informatie wordt middels een PDF gerapporteerd wat vanuit de klant doorgestuurd 

kan worden naar derden.  

Naar aanleiding van de presentatie wordt gevraagd of de problemen rond Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke Opvang (beschikbare woningen) ook in kaart gebracht 

kunnen worden. Mensen met onbegrepen gedrag krijgen moeilijk een woning.  

Er wordt geantwoord dat met Maastricht speciale afspraken zijn gemaakt om in kaart 

te brengen waar de woningen (welke wijken) beschikbaar zijn. Traject is ook klant en 

rapporteert weer aan de gemeente; in de rapportage zie je het waarom. Cijfermatige 

aanpak. Vanuit de iASD wordt aangegeven dat een werkgroep (Jo Steel, Nico Hopman 

en Milan Panis) ook bezig is met dit onderwerp. De iASD wil ook de ervaringen van de 

mensen meenemen en zo evenwicht tussen de cijfers en de ervaringen van mensen 

brengen. Dhr. Palm antwoordt, als zij de informatie krijgen, kunnen zij die vertalen en 

dan kan de informatie in kaart gebracht worden. Er wordt nog over een voorbeeld 

van ouderen gesproken en dhr. Palm geeft aan dat als de informatie verstrekt wordt, 

hun die kunnen vertalen en visualiseren. Tot slot wordt gevraagd of de iASD ook een 

klant kan zijn bij Mapification. Dit wordt bevestigd en er wordt afgesproken dat dhr. 

Bakels een afspraak met Mapification maakt om over de mogelijkheden en de kosten 

te praten. Daarna zal het binnen de iASD op de agenda komen. 

Op een later tijdstip zal tijdens een fysieke bijeenkomst van de iASD nog een 

uitgebreidere presentatie gegeven worden. 

   

7. Stand van zaken werkgroepen  

 Werkgroep Communicatie 

Vanuit de werkgroep Communicatie wordt aangegeven dat het hun verstandig lijkt 

om de communicatie over onze identiteit even te pauzeren. Dit omdat de adviesraad 

Sociaal Domein in gesprek is over onze identiteit. Het lijkt hun goed om regelmatig, 

b.v. ieder kwartaal, een nieuwsbrief te versturen. Dit betekent niet dat wij als 

werkgroep stil zitten. Wij richten ons alleen meer op communicatie en kennismaking 

met dhr. Wim Ortjens van de gemeente (communicatie). De werkgroep vraagt wat de 

leden van de iASD hiervan vinden. De andere leden zijn het ermee eens dat er een 

pauze wordt ingelast. 

 Werkgroep Economische Zelfredzaamheid en Arbeidsparticipatie 

Deze werkgroep is niet meer bij elkaar geweest en komt begin juni a.s. weer bij 

elkaar. Er zijn vragen gesteld betreffende de gevolgen van Corona crisis / financiële 

situatie. Daar hebben wij nog geen inhoudelijk antwoord op gekregen. Alleen de 

opmerking om het in de Monitor op te zoeken. 

Verder is er gesproken over de huishoudelijke hulp; door het wegvallen van de 

inkomenstoets maken er nu ook mensen van gebruik die heel goed in staat zijn om 

dit zelf te betalen en dit gaat dan ten koste van de groep die het ‘echt’ nodig heeft. 

De FNV gaat hier ook zelf mee verder. 
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Werkgroep Inclusie 

 Deze werkgroep is uit elkaar gevallen. Dhr. Van der Horst gaat met mevr. Wiegers 

kijken hoe dit opgepakt gaat worden en welke thema’s er dan aan bod dienen te 

komen. Ze krijgen de tip de speerpunten uit de Inclusieagenda te bekijken. 

Er is op 31 mei a.s. een sessie gepland van Iederin, waar diverse onderwerpen op de 

agenda staan. Mevr. Wiegers zal ons later informeren. 

Werkgroep Mantelzorg/Cliëntondersteuning 

 Deze werkgroep is nog niet bij elkaar geweest. Mogelijk dat er snel een opvolger is. 

(dhr. Maes). 

Werkgroep Wonen en Zorg 

 Er wordt een gesprek gepland met CIO over het evaluatierapport Blauwe Zorg 

betreffende onduidelijkheden. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten meer voor de rondvraag en de voorzitter bedankt eenieder voor 

zijn aanwezigheid en sluit de vergadering 

 

 

Harry Visser,      

Secretaris   

 

 


