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                     Miranda)  
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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent het overleg en heet iedereen van harte welkom. 
De agenda wordt goed goedgekeurd. 
Mededelingen: 

1.a. De voorzitter laat weten dat dhr. Hopman telefonisch contact met hem heeft 
opgenomen om te laten weten dat hij wel nog voor deze raad actief zal blijven. Hij 
zal per vergadering bekijken of hij aanwezig kan zijn.  

1.b. Verder wordt aangegeven dat dhr. Hartholt met vakantie is. 
1.c. De cadeaubonnen voor de vertrekkende leden zijn helaas nog niet geregeld. 
1.d. Op 20 september a.s. weer een overleg is met de voorzitters van de adviesraden 

Zuid-Limburg.  
1.e. Dhr. Panis geeft aan dat het mogelijk is dat hij een telefoontje krijgt tijdens dit 

overleg welk hij moet opnemen. 
 
2. Verslag laatste vergadering d.d. 29 juni 2022 en actielijst 
2.a. Verslag 29 juni 2022 

Het verslag wordt doorgenomen en de onderstaande opmerkingen worden 
gemaakt: 

- N.a.v. 4.b. (vervoerskosten) wordt aangegeven dat de voorzitter met wethouder 
Bastiaans contact heeft gehad over kosten (transfer en herstel). Hierop heeft de 
voorzitter echter nog geen antwoord wegens vakantie van mevr. Hendriks. 

- N.a.v. 5. (vraag ombudsman) geeft dhr. Van der Horst aan dat hij ook kan 
aansluiten (6 en 22 september). De voorzitter zal hierover contact opnemen, daar 
de termijn van aanmelden al voorbij is. Hij informeert daarna dhr. Van der Horst 
over datum van deelname. 

- N.a.v. 6.f. (regisseur voor ieder stadsdeel) iedere regisseur kan een ander idee 
hebben over de invulling van de rol, c.q. het uitvoeren/interpreteren van de rol. De 
regisseur zou het beste uit de mensen van de wijk naar voren moeten halen. 
De stem van de mensen moet gehoord worden. 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
2.b. Actielijst 

Naar aanleiding van punt 22-08 geeft mevr. Wiegers aan dat ze deze nog niet 
gevonden heeft. Mevr. Saskia Visser van Ieder(in) gaat met dit punt aan de slag en 
verdere info volgt. 
De actielijst zal worden aangevuld aan de hand van de informatie uit dit overleg. 

 
3. Stand van zaken werkgroepen 

De werkgroepen zijn niet meer bij elkaar geweest. Dhr. Bakels geeft aan dat hij 
het op prijs zou stellen om op korte termijn een gesprek te krijgen met de 
directeur Sociaal Domein (met teammanager WMO). Dhr. Bakels neemt deze 
actie op zich. 
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4. Ingekomen stukken 
4.a. Uitnodiging wethouder Bastiaans voor 28 september a.s. (toelichting concept 

regioplan Wmo) 
 De voorzitter vraagt wie van de leden bij dit overleg aansluit. Mevr. Wiegers en de 

voorzitter geven aan te zullen aansluiten.  
 
 De voorzitter geeft aan een conceptadvies over energiearmoede van dhr. Maes 

(en dhr. Jeroen Rossum) ontvangen te hebben. De voorzitter heeft aangegeven 
dat het raadzaam is om een open brief, waarin de zorgen die ze hebben rond de 
energiekosten en de burger, naar de gemeenteraad te sturen in plaats van een 
advies. 

 
5. Uitgaande stukken 
 Er zijn geen uitgaande stukken 
 
6. Stand van zaken nieuwe adviesstructuur 
 Voordat de voorzitter het toegestuurde concept kan toelichten, is er een korte 

discussie binnen de iASD over de nieuwe adviesstructuur. De volgende punten 
komen naar voren: 

6.a. Vanuit het overleg wordt aangegeven dat wij onze positie formeel kwijt zijn na 1 
januari 2023. Er komt een nieuwe adviesstructuur en iedereen die dat wil zal 
moeten solliciteren om benoemd te worden. Dit is niet voor alle leden duidelijk, 
want niet alle leden hebben de correspondentie in deze ontvangen. Dat zou wel 
het geval moeten zijn omdat iedereen ook individueel benoemd is. Er wordt 
afgesproken dat de correspondentie in deze zal worden opgezocht. 

6.b. Er wordt aangegeven dat tijdens het laatste overleg werd aangegeven dat het 
belangrijk was om voor de zomervakantie met elkaar te praten over de nieuwe 
adviesstructuur. Deze bijeenkomst is verplaatst tot na de zomervakantie en nu 
hebben wij nog steeds geen datum voor een nieuw overleg. 

 
 De voorzitter geeft een toelichting op het concept welk hij heeft rondgestuurd. 

Ook hier wordt over gepraat, van twee leden heeft de voorzitter ook al schriftelijk 
een reactie gehad. De opmerkingen rond dit stuk zijn: 

6.c. Er wordt aangegeven dat de Kinderraad een te formele plek heeft in het concept. 
De kinderraad is heel mooi en heel goed, maar de status die de Kinderraad heeft 
in het concept roept vragen op. 

6.d.  Er wordt vanuit het overleg aangegeven dat bij ‘participatie door’ onder het kopje 
Sociaal Domein moeite te hebben met de aanduiding ‘een getrouwe afspiegeling 
van de Maastrichtse samenleving’. 

6.e. Bij de Burgerraad voor de Leefomgeving, wordt aangegeven dat het beter is om 
diversiteit en inclusie los van elkaar te benoemen. Er moet wel gezocht worden 
naar het verbindende element. 

6.f. Als er over de CIMM gesproken wordt, moeten we niet per definitie van 
kwetsbaren uitgaan, hier moet het meer gaan over diversiteit in zijn 
algemeenheid! Er wordt ook kort gesproken over de naamgeving. De voorzitter 
geeft aan te begrijpen wat er bedoeld wordt en dit aan te passen. 

6.g. Bij Burgerraad voor Leefomgeving wordt aangegeven dat bij de andere 3 raden 
veel kennis en ervaring beschikbaar is en dat deze vooral niet verloren moet gaan. 
Daarom zou het goed zijn dit bij de invulling van de nieuwe Burgerraad mee te 
nemen. Dit punt zal wel tactisch benoemd moeten worden, anders is de kans 
groot dat men er niet serieus naar kijkt. Mede gezien vanuit het gegeven dat er 
besloten is om de budgetten van deze 3 raden af te bouwen en er voorkomen 
moet worden dat het gezien wordt als een voortzetting van onder een andere 
naam. 

6.h. Er is een signaal ontvangen dat het tekort dat maatgevend is om bezuinigingen 
in het Sociale Domein uit te voeren omgebogen is naar een overschot. De vraag 



 

 Pagina 3 van 3 

is: Gaan de bezuinigingen dan toch door? Het antwoord is dat volgens het 
coalitieakkoord wordt de ingezette bezuiniging op het Sociale Domein versterkt 
ingezet. 

 
 Afspraken betreffende punt 6. 

De voorzitter gaat het document aanpassen aan de hand van de opmerkingen 
die gemaakt zijn. Diversiteit en Inclusie worden apart genoemd zonder er uitleg 
bij te geven. 
Mondeling zal er over de invulling van deze Burgerraad voor de Leefomgeving 
een toelichting van gegeven worden. Daarin zal worden aangegeven dat er bij de 
3 raden waarvan de budgetten zijn afgebouwd, veel kennis en ervaring zit en dat 
die niet verloren mag gaan! Daarom zou het goed zijn als men met de invulling 
aan de slag gaat te kijken hoe dit ook kan vanuit die 3 raden. 
 
De nieuwe versie zal worden toegestuurd aan alle leden van de iASD en nadat 
iedereen heeft laten weten akkoord te zijn, naar mevr. Joan Beemer zodat zij hem 
verder kan doorsturen aan iedereen die aan het volgende gesprek over de nieuwe 
adviesstructuur gaat deelnemen. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Daar er verder geen punten zijn, wordt iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid 
en inbreng en wordt het overleg afgesloten. 

 
 


