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Voorwoord

Voor u ligt het verslag over het jaar 2021 van de integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht.
Het verslagjaar stond in het teken van beoogde verbeteringen in het sociaal domein. Door een betere
bedrijfsvoering moeten die leiden tot een grotere bestendigheid.
In onze advisering staat voorop dat mensen de juiste zorg en ondersteuning moeten blijven krijgen.
Veel aandacht hebben we dit verslagjaar besteed aan een door het college gewenste nieuwe
participatie- en adviesstructuur voor het sociaal domein. Verbeteringen zijn altijd mogelijk.
Voor ons zijn inhoud en kwaliteit van advisering leidend voor de gewenste structuur.

Kees Eken, voorzitter
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Samenstelling van de integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht
De iASD-Maastricht bestond in 2021 uit 8 leden en een onafhankelijke voorzitter.
Daarvan komen 3 leden uit resp. de Adviescommissie Seniorenbeleid (voor senioren), de CIMM (voor
diversiteiten) en Jongr (de raad voor het jongerenbeleid). De overige 5 leden zijn
ervaringsdeskundigen en hebben ervaring met een specifieke doelgroep: mensen met een
lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, dak- en thuislozen, mensen met
een (psycho)sociaal probleem of chronisch psychisch probleem, mantelzorgers en vrijwilligers,
In 2021 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.
Mevr. Miranda Wiegers, lid voor mensen met een lichamelijke beperking.
Dhr. Frans van der Horst, lid voor senioren vanuit de ASM (Adviescommissie Seniorenbeleid
Maastricht).
Mevr. Asmaa Moustaid-Es-Sadki, lid voor diversiteiten vanuit de CIMM (Commissie Integratie
en Mondialisering Maastricht).
Dhr. Milan Panis, was tot september lid voor de jongeren vanuit Jongr. Sinds september specifiek
voor de jeugdzorg.
Dhr. Jo Steel, lid voor dak- en thuislozen, voorzitter Cliëntenraad Leger des Heils.
Dhr. Nico Hopman, lid voor personen met psychische problemen binnen GGZ en verslavingszorg
(sinds januari 2021).
- vacature voor de cliëntenraad participatiewet van de sociale dienst Maastricht-Heuvelland: deze is nog
niet ingevuld. Dhr. Prickaerts heeft deze functie tijdelijk tot 1 maart waargenomen.
- vacature mantelzorg/cliëntondersteuning: 23 Maart kregen wij van het College van B&W het verzoek de
zetel mantelzorg/cliëntondersteuning zo spoedig mogelijk in te vullen. Op 30 april 2021 hebben wij hiertoe
het college een unanieme voordracht gedaan. Helaas hebben wij op 31 december 2021 nog geen
antwoord gekregen op deze voordracht.

Werkzaamheden 2021
In 2021 heeft de iASD 9 reguliere vergaderingen en 3 extra vergaderingen belegd. De eerste helft van het
jaar via Microsoft Teams, maar vanaf september weer fysiek op onze vertrouwde plaats in de
Merretkamer van het stadhuis.
Op 6 oktober heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met Anita Bastiaans, coördinerend wethouder
voor het sociaal domein, over het functioneren van de iASD. Hierbij waren de voorzitter, secretaris en
twee overige leden van de iASD aanwezig en tevens onze contactambtenaar Michiel Hartholt. Wederzijdse
verbeterpunten zijn met elkaar uitgewisseld en bevestigd. Afgesproken werd ook eenmaal per jaar een
evaluatiegesprek te houden. Veel aandacht kregen in het verslagjaar de besprekingen over een nieuwe
participatie- en adviesstructuur Sociaal Domein.
De voorzitter en secretaris namen in het verslagjaar deel aan het overleg van de regionale adviesraden van
Maastricht-Heuvelland. De voorzitter en ons lid Milan Panis ook aan overleggen van Zuid-Limburgse
adviesorganen sociaal domein. Een belangrijk punt in de Zuid-Limburgse samenwerking was de oprichting
van de Expertgroep Jeugd en de ontwikkeling van de regiovisie jeugdzorg Zuid-Limburg.
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Kroniek van de belangrijkste gebeurtenissen
Alle verslagen van onze vergaderingen zijn te vinden op onze website www.iasd-maastricht.nl
Extra overleg iASD 13 januari 2021

Dit jaarlijkse extra overleg heeft altijd een evaluatief en vooruitkijkend karakter. Vooraf heeft de voorzitter
enkele vragen op papier gezet en wil deze graag doornemen. Naar aanleiding van de vragenlijst ontstond
er een uitvoerige discussie en reacties. Deze zijn terug te vinden op onze website, daar deze niet in zijn
geheel hierin zijn op te nemen.

Regulier overleg iASD 27 januari 2021

In dit overleg werden de verslagen van 25 november 2020 en 13 januari 2021 na enkele aanpassingen
goedgekeurd. Het verslag van 13 januari werd onder voorbehoud naar de wethouder en voorzitters van de
andere adviescommissie toegestuurd als voorbereiding op het gesprek met de wethouder.
-uitleg over het concept ‘Nadere regels vrijwillige inzet.
We hebben ambtelijk algemene informatie gekregen over ‘Nadere regels vrijwillige inzet’. Het is de
intentie om bij subsidieaanvragen vrijwilligersprojecten zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, met
een focus op de buurt. De gedachte die hierachter zit is het versterken van de sociale basis door
vrijwilligers.
-vervolgstappen Verbeterplan Sociaal Domein.
De uitvoering van het verbeterplan gaat veel geld kosten. De leden stelden vragen, o.a. waar wordt dit
vandaan gehaald en ten koste van wat gebeurt dit dan? Wordt dit betaald uit de toch al beperkte
middelen voor het sociaal domein en komen er dan nog meer bezuinigingen in het sociaal domein?
De bureaucratische maatregelen uit het Noodplan Jeugd zien we nu hier ook terugkomen. Tenzij de
financiën van het verbeterplan uit een andere pot komen, gaat het volgens ten koste van de zorg die
geleverd moet worden. De vragen die wij hebben zullen hoogstwaarschijnlijk ook worden gesteld door
politieke partijen.

Regulier overleg iASD 24 februari 2021

Het verslag van 27 januari 2021 werd besproken en goedgekeurd.
Een van onze leden gaf aan dat hij een project rond verslavingszorg wil opstarten. Zoiets is er in Maastricht
nog niet. Hij heeft een voorstel uitgewerkt, heeft ook met de Mondriaan Stichting contact gehad om
informatie op te halen en hij krijgt de tip om dit ook met het Leger des Heils te doen. Hij zal ons op de
hoogte houden over de ontwikkelingen.
-nieuwe participatie- en adviesstructuur sociaal domein.
De voorzitter informeerde de leden over de dialoogsessie met collega-voorzitters en wethouders over de
samenwerking met andere Maastrichtse adviesraden. De collega-voorzitters staan een brede adviesraad
Sociaal Domein voor. De leden van de iASD geven aan teleurgesteld te zijn dat het college niet met een
visie is gekomen en zij vragen zich af wat de meerwaarde is van zo’n brede adviesraad. Wij organiseren
onze eigen achterban op basis van ervaringsdeskundigheid en vanuit de andere adviescommissies, voelen
ons volwaardig en geven op inhoud advies over zeer specifieke onderwerpen binnen het Sociaal Domein.

Regulier overleg iASD 31 maart 2021

In dit overleg werd het verslag van 24 februari 2021 doorgenomen en vastgesteld.
Op 12 maart heeft onze secretaris ons advies nr. 23 over het Verbeterplan Sociaal
Domein naar het college gestuurd. De voorzitter gaf aan dat hij aan de tekst van
het advies een verwijzing naar het evaluatierapport ‘Blauwe zorg in de wijken
2016-2020’ heeft toegevoegd, omdat in het Verbeterplan de leefwereld van de
burger wat ondergesneeuwd lijkt te zijn geraakt. Het project Blauwe Zorg was juist
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op positieve gezondheid en het bevorderen van de veerkracht van de burger. Onze
werkgroep Wonen & Zorg zal de evaluatie meenemen en indien nodig hierop
terugkomen.
-scootmobielen
De leden van de iASD uitten hun zorgen over deze bezuiniging. Zij vroegen zich af, of dit juridisch zo wel
kan. Als mensen naast hun scootmobiel nog een of meer andere maatwerkvoorzieningen nodig hebben,
dan leidt de eigen bijdrage voor een scootmobiel toch tot een stapeling van eigen bijdragen? En dat wilde
het rijk juist tegengaan met het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen.

Regulier overleg iASD 28 april 2021
Naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering werd opgemerkt dat niet iedereen blij is met de
opmerking van de voorzitter betreffende het ‘toewerken naar een brede adviesraad‘. Hij legde uit dat dit
moet worden gelezen als het mogelijk oprekken van het begrip ‘sociaal domein’. Wij hebben zelf immers in
ons werk ervaren dat het sociaal domein ook raakvlakken heeft met andere dossiers. De voorzitter stelde
dat de inhoud vóór de vorm of structuur gaat.
Het verslag werd goedgekeurd en vastgesteld.
-transformatieplan 2023 Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg
Vanuit de Expertgroep Jeugd is een concept brief geschreven waarin de expertgroep zijn zorgen uitte over
de toekomst van de jeugdzorg en waarin ook om aandacht voor het passend onderwijs wordt gevraagd.
Elke adviesraad afzonderlijk kan deze brief naar zijn eigen college sturen. Dit werd aan de leden gevraagd
en iedereen was het met de inhoud van de brief eens.
-vacature mantelzorg
Het college heeft ons verzocht deze vacature in te vullen. Twee mogelijke kandidaten vanuit het Steunpunt
Mantelzorg hebben vorig jaar om hen moverende redenen van definitieve kandidaatstelling afgezien. Het
DB heeft in positieve zin met een andere kandidaat gesproken en besloten deze kandidatuur voor te
leggen aan de leden van de iASD. Deze gingen unaniem akkoord met deze voordracht aan het college.
-nieuwe participatie- en adviesstructuur sociaal domein
Het gesprek op 1 april met twee wethouders sociaal domein en de betrokken voorzitters heeft geleid tot
een impasse. De leden van de iASD gaven aan dat het wellicht verstandig is dat het college een
onafhankelijk adviseur in de arm neemt om uit de impasse te komen. Onze contactambtenaar gaf te
kennen dat het college ook in een dergelijke richting kijkt.

Regulier overleg iASD 26 mei 2021
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken en vastgesteld.
-regiovisie jeugdzorg
We kregen ambtelijk uitleg over de over de manier waarop de adviesraden bij de regiovisie jeugd zouden
worden betrokken. In juni zouden zij geconsulteerd worden en in juli zou de regiovisie bestuurlijk worden
vastgesteld. De voorzitter antwoordde dat consultering iets anders is dan advisering. De adviesraden
zouden echter ook na de bestuurlijke vaststelling betrokken blijven via hun Expertgroep Jeugdzorg.
Het concept jaarverslag 2020 werd besproken en vastgesteld.
-reactie B&W op advies over concept beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
De leden van de iASD waren blij dat het college ons (deel)advies om in de monitoring te werken met
diepte-interviews met betrokkenen heeft overgenomen. Overigens waren zij van mening dat de reactie
van het college nog veel vragen openliet.
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Regulier overleg iASD 30 juni 2021
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken en vastgesteld.
Het college werkt aan een strategie voor een duurzaam sociaal domein. Daar zijn we als adviesorgaan
natuurlijk blij mee. We gaan het zien. Wat betreft de ‘Monitor sociaal domein’ richten we ons vooral op de
doorlooptijden Wmo en wachtlijsten jeugdhulp.
-rapportage visitatiecommissie VNG Maastricht
We worden in deze rapportage genoemd als instrument om informatie op te halen. De commissie heeft
vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente met ons in gesprek is, maar er worden in de rapportage
vreemd genoeg geen antwoorden gegeven. Niettemin adviseert de commissie het college meer gebruik te
maken van ons als adviesorgaan.
-nieuwe participatie- en adviesstructuur sociaal domein
Er wordt gewerkt aan een antwoord op de brief van 26 april 2021 van de adviesorganen ASM, CIMM en
Jongr. Zoveel is duidelijk dat een verkenner is als taak zal krijgen het gesprek tussen partijen op gang te
brengen. Die verkenner zal met alle partijen in gesprek gaan.
-stand van zaken werkgroepen iASD
De diverse werkgroepen (communicatie, wonen & zorg, mantelzorg & cliëntondersteuning en
economische zelfredzaamheid) vertelden waar zij mee bezig zijn.

Extra overleg iASD 21 juli 2021
Omdat ambtelijke uitleg over een duurzaam sociaal domein op 1 september zou plaatsvinden, werd onze
reguliere vergadering van augustus verplaatst naar 21 juli en werd besloten tot een extra overleg op 1
september.
Op 7 juli heeft een evaluatiegesprek plaats met onderzoekorganisatie Significant over de
abonnementstarieven maatwerkvoorzieningen Wmo. We hebben hierin tot uiting gebracht dat we bij
diverse gemeenten een beweging zien om vanwege financiële tekorten onder het abonnementstarief voor
maatwerkvoorzieningen uit te komen. We hebben gepleit voor een aanpak van de oorzaken en niet van de
gevolgen. Zo mogen gemeenten mogen geen inkomenstoets doen. Mensen die financieel zelfredzaam zijn,
kunnen voor weinig geld (€ 19 per maand) aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp komen. Het rijk geeft
gemeenten daarvoor onvoldoende compensatie. Wij zien dit als een zorgelijke ontwikkeling, omdat
daardoor bijvoorbeeld de wachtlijsten huishoudelijke hulp vollopen.
-nieuwe participatie- en adviesstructuur sociaal domein
Naar aanleiding van de brief (d.d. 01-07-2021) van het college als reactie op de brief (d.d. 26-04-2021) van
de andere drie adviescommissies ontstond er een uitgebreide discussie waar ieder lid bij betrokken was en
haar of zijn mening kon geven over beide brieven. Het college heeft in ieder geval een onafhankelijk
adviseur benoemd die contact met ons zal leggen.

Extra overleg iASD 1 september 2021
We kregen ambtelijke uitleg over de factoren die inwoners vanuit de cliëntervaringsonderzoeken
belangrijk vinden om te kunnen spreken van een duurzaam sociaal domein. Dit ter voorbereiding op een
strategiebijeenkomst van ambtenaren. De iASD zou daar ook voor worden uitgenodigd. Bij elke factor
vroegen de ambtenaren om onze mening.
-Vindbaarheid: waarvoor moet je waar zijn?
iASD: zo dicht mogelijk bij de burger.
-Bereikbaarheid: openingstijden, telefonisch, email
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iASD: Er is een groep (bijvoorbeeld ouderen) die moeite heeft met digitale bereikbaarheid, zij hebben meer
fysieke bereikbaarheid nodig. Respecteer dat je 20 jaar nodig hebt voordat iedereen digitaal is.
-Snelheid: reactie en inzet interventies/voorzieningen. Reageert de gemeente wel snel genoeg?
iASD: Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. Er wordt te makkelijk gedacht over digitale
dienstverlening. Alleen complexe, specialistische zorgvragen centraal afhandelen, eenvoudige vragen in
wijk en buurt zelf afhandelen (zie voorbeelden Eindhoven, en Nijmegen). Koppelen van ‘vindbaarheid’,
‘bereikbaarheid’ en ‘snelheid’ bevordert het echte contact, maakt directe mondelinge uitleg mogelijk en
vergroot ook het begrip.
-Relatie/stijl: hoe gaan we met elkaar om?
IASD: Belangrijk is het menselijke contact, het persoonlijke gesprek, de menselijke maat.
-Gelijkwaardigheid: Invloed over en weer, samen zoeken naar best passende oplossing .
iASD: Gelijkwaardigheid is essentieel, maar tegelijkertijd heel moeilijk. Want als je als zorgvrager iets nodig
hebt, ben je sowieso al in een (emotionele) afhankelijkheidssituatie. Maak in de (mondelinge)
communicatie, het ‘keukentafelgesprek’, duidelijk dat het gaat om te achterhalen wat iemand nodig heeft
en niet waar iemand recht op heeft. Houding van de consulent is ontzettend belangrijk. Het gaat om het
sociale contact, het samen kijken wat er nodig is en niet om ‘het afvinken van een checklist’.
-Oog voor de individuele situatie: maatwerk indien nodig en aandacht voor het individu.
iASD: Maatwerk moet je ALTIJD bieden, ook om te ontdekken wat nodig is om vervolgens te kijken welke
voorziening (algemene voorziening of maatwerkvoorziening) voor de cliënt het meest adequaat is. Dus
maatwerk is ALTIJD nodig! Maatwerk is iets anders dan een maatwerkvoorziening! Zorg er ook voor dat er
voor mensen met chronische hulpvragen een vaste casemanager is die goed op de hoogte is van individuele
situatie. Op die manier zijn er niet telkens nieuwe (keukentafel-)gesprekken nodig waar de zorgvrager
telkens opnieuw haar/zijn verhaal moet doen.
-Effectiviteit: leidt het geven van verantwoordelijkheden tot verbetering?
Hoe kunnen we de individuele inwoner, vrijwilligers- en professionele organisaties, zorgaanbieders meer
verantwoordelijkheidsgevoel geven over de effectiviteit van ingezette activiteiten, voorzieningen,
financiering etc.
iASD: Wij spreken voor de zorgvrager en waar mogelijk ook voor vrijwilligers(organisaties).
Verantwoordelijkheid geven is hetzelfde als de eigen regie bij de inwoner leggen. Dat is onlosmakelijk
verbonden met het leidende beginsel van positieve gezondheid! Het vergroot haar of zijn veerkracht. Het
geven van meer verantwoordelijkheid is hetzelfde als meer vertrouwen geven. Hier zitten we in het
spanningsveld tussen de eigen regie van de gemeente en de eigen regie van de individuele
ondersteuningsvrager.

Regulier overleg iASD 29 september 2021
Het verslag van onze vergadering van 21 juli werd besproken en vastgesteld.
De voorzitter meldde dat hij op een ambtelijk verzoek is ingegaan bij een strategiebijeenkomst van
ambtenaren (+/- 60) de input van de iASD in ons overleg van 1 september (zie hiervóór) over te brengen.
Hij zat daartoe in een panel met andere genodigden.
-nieuwe participatie- en adviesstructuur Sociaal Domein
We hebben de gespreksnotitie van de onafhankelijk adviseur van het college in goede orde ontvangen.
Op 6 oktober heeft op verzoek van de voorzitter een functioneringsgesprek over de iASD plaats tussen de
coördinerend wethouder sociaal domein Anita Bastiaens, onze contactambtenaar Michiel Hartholt en
leden van de iASD. Namens de iASD zullen Miranda Wiegers, Frans van der Horst, Harry Visser en Kees
Eken aan het gesprek deelnemen.
Tevens werd besloten in onze volgende vergadering eerst het verslag van het functioneringsgesprek
plenair te behandelen. Pas daarna zou de gespreksnotitie van de onafhankelijk adviseur met hem worden
besproken.
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Regulier overleg iASD 27 oktober 2021
Het verslag van de vorige vergadering werd na twee tekstuele wijzigingen vastgesteld.
De voorzitter deelt mee dat hij een gesprek heeft gehad met leden van de cliëntenraad voor de
Participatiewet Maastricht-Heuvelland en hun ambtelijk begeleider. Hij heeft hen verteld wat de iASD doet
en hoe wij werken. Hij hoopt dat er een kandidaat voor de iASD uitrolt.
-Het verslag van het functioneringsgesprek van 6 oktober werd onder ieders goedkeuring vastgesteld. De
verbeterpunten uit het gesprek zouden met de onafhankelijk adviseur worden gedeeld.
-nieuwe participatie- en adviesstructuur sociaal domein
De voorzitter heet de onafhankelijk adviseur van het college, dhr. Arthur Jansen, van harte welkom en
geeft hem het woord. De gemeente Maastricht heeft hem benaderd om advies uit te brengen over een
nieuwe participatie- en adviesstructuur voor het sociaal domein. Zijn motivatie om daar ‘ja’ op te zeggen
komt voort uit het belang dat hij hecht aan burgerparticipatie.
De leden van de iASD kregen uitgebreid de gelegenheid om hun voors en tegens wat betreft de
gespreksnotitie van dhr Jansen naar voren te brengen. De centrale vraag van de leden was de haalbaarheid
van een aantal denkrichtingen in de notitie.
Dhr. Jansen deelt mee dat zijn overleg van 1 november met de voorzitters van de adviescommissies niet
doorgaat. Het is de bedoeling dat hij vóór de kerst klaar is met zijn opdracht.

Regulier overleg iASD 24 november 2021
Het verslag van de vorige vergadering werd behandeld en vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag
deelde de voorzitter mee dat hij in het portefeuillehouder overleg sociaal domein heeft opgemerkt
voortaan de iASD bij de vraagstelling voor het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo te betrekken. De
wethouders reageerden hier positief op.
-uitvoeringsplan duurzaam sociaal domein
We kregen een ambtelijke toelichting over het waarom van en de manier waarop men tot een duurzaam
sociaal domein wil komen. De uitvoering moet leiden tot een eenvoudiger, overzichtelijker en bestendiger
sociaal domein. De gemeente wil op die manier borgen dat de inwoners van Maastricht de juiste zorg en
ondersteuning kunnen blijven krijgen die ze nodig hebben.
De leden van de iASD begrijpen wel wat duurzaam betekent maar vragen zich toch af, of dit wel gaat
werken. We hebben gezien dat -overigens ook bij andere gemeenten- een beweging is ingezet om van
maatwerkvoorzieningen (goedkopere) algemene voorzieningen te maken. Worden zorgvragers dan niet al
te gemakkelijk doorverwezen naar algemene voorzieningen? Krijgen zorgvragers dan nog wel de juiste
zorg en ondersteuning die zij nodig hebben?
Vanuit de iASD werd gevraagd of ‘eenvoudiger’ ook betekent dat je -wanneer je chronisch hulp nodig hebtje een vaste contactpersoon gaat krijgen en je niet elke keer weer opnieuw jouw verhaal moet doen.
Het antwoord was dat dit een logisch gevolg zou zijn en in de uitgangspunten past.
-nieuwe participatie- en adviesstructuur sociaal domein
Dhr. Jansen informeerde ons over hetgeen hij tot dan toe had gedaan. Belangrijk voor hem is dat zaken die
nu goed gaan ook geborgd worden. Er zal straks echter nog maar ruimte zijn voor één adviesraad en geen
vier zoals nu.
Vanuit de iASD werd opgemerkt dat er nu al ook één adviesraad is voor het sociaal domein die zich richt op
zeer specifieke onderwerpen binnen het sociaal domein en waarin ook leden zitting hebben die spreken
voor ouderen, diversiteiten en jongeren. We zijn niet tegen veranderingen, maar dan moeten het wel
realiseerbare verbeteringen zijn die de advisering ten goede komen.
Dhr. Jansen antwoordt dat men niet negatief kijkt naar het werk dat nu gedaan wordt, maar men wil het
graag door ontwikkelen. Er is geen kritiek op wat er nu is en men wil op dat fundament graag verder
bouwen.
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Overzicht van gegeven adviezen
De complete adviezen en de reacties daarop van het college van B&W zijn te vinden op onze
website www.iasd-maastricht.nl
De iASD heeft in 2021 een zestal adviezen gegeven aan het college van B&W. Het merendeel daarvan
was ongevraagd. Het ging om adviezen over:
-Noodplan Jeugdzorg
-Verbeteringsplan Sociaal Domein
-Transformatieplan 2023 Jeugdzorg
-Concept Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang
-Concept Regiovisie Jeugdhulp 2023 Zuid-Limburg
-Energiearmoede.

Samenstelling werkgroepen iASD
De werkgroepen hebben via de deelnemende leden van de iASD een linking pin naar de plenaire
vergadering. De werkgroepen staan open voor iedere inwoner van Maastricht die affiniteit heeft met het
onderwerp waar de werkgroep zich op richt. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd voorstellen doen ter
advisering door de plenaire vergadering.

-communicatie met de burger

Deze werkroep bestond in het verslagjaar uit Asmaa Moustaid-Es-Sadki, Harry Bakels en Emmanuel
Merkus.
-economische zelfredzaamheid/arbeidsparticipatie
Deze werkgroep bestond uit Kees Eken, John Willems, Johan Stassen, Wim Verstappen en Sico
Bouwsma.

-inclusieve samenleving
Deze werkgroep bestaat uit Miranda Wiegers, Frans van der Horst, Emmanuel Merkus en Theo Brüll
(ad-hoc).

-mantelzorg en cliëntondersteuning
In deze werkgroep hebben zitting Asmaa Moustaid-Es-Sadki en Jo Maes (vanaf 1 juli).

-wonen en zorg
De werkgroep bestaat uit de iASD-leden Miranda Wiegers, Jo Steel en Harry Visser, 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.
Harry Visser was namens de iASD ook betrokken bij de plenaire werkgroep wonen en zorg voor
ouderen. Deze richtte zich op de ontwikkelingen 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. Miranda Wiegers nam deze taak per 1 januari 2022 van hem over.
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Samenwerking adviesraden Maastricht-Heuvelland
In het verslagjaar kreeg deze samenwerking nog meer gestalte. Het streven is om -waar mogelijk- te
komen tot gemeenschappelijke advisering, met behoud van lokale inkleuring. Kees Eken en Harry Visser
woonden diverse vergaderingen bij. Nico Hopman deed mee waar het ging om de advisering over het
concept beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Samenwerking adviesraden Zuid-Limburg
-expertgroep jeugdzorg
In het verslagjaar hebben de adviesraden in Zuid-Limburg gewerkt aan grotere onderlinge samenwerking
op het gebied van de jeugdzorg. Dit heeft geleid tot de oprichting van de expertgroep jeugdzorg. Namens
de iASD namen Milan Panis en Kees Eken daarin deel.
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Onze website
overzicht aantal bezoekers 2021
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Financiële verantwoording 2021
overzicht budgetten iASD 2021
Werkbudget
Ondersteuningsbudget

€ 18.000,00
€ 18.000,00

Totaal beschikbaar budget

€ 36.000,00

Vervoerskosten
Notuliste via Burgerkracht
Ondersteuning voor lid iASD

€
652,69
€ 6.876,00
€
71,50

Website:
i-Pad nieuw lid iASD

€
€

777,50
423,99

Kosten secretariaat en overige kosten

€

915,63

Subtotaal

€ 9.717,31

Vacatiegelden

€ 12.964,55

Totaal uitgaven

€ 22.681,86

Overschot

€ 13.318,14

Door de corona maatregelen zijn de kosten over 2021, lager uitgevallen dan in 2020.

Dit verslag werd in het overleg van 30 maart 2022 door de leden besproken, waar nodig aangepast en
vervolgens vastgesteld.

Maastricht, 30 maart 2022

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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