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Geachte raadsleden,  
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In deze maandelijkse RIB nr 10 informeren wij u weer over ontwikkelingen en nieuws uit het sociaal 
domein. Deze keer met name nieuws vanuit de Wmo, Participatiewet en onderwijs.   
 
Wmo 
 
Nieuw inkoopcontract hulpmiddelenleverancier per 1 juli 2021 
Welzorg Nederland BV is met ingang van 1 juli 2021 opnieuw gegund als hulpmiddelenleverancier 
voor de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten. Na zorgvuldige beoordeling van de 
diverse inschrijvingen door een beoordelingscommissie - samengesteld uit medewerkers van de 
deelnemende gemeenten – kwam Welzorg naar voren als leverancier met de beste prijs-
kwaliteitverhouding. Met Welzorg is een raamovereenkomst aangegaan voor de duur van vier jaren. 
Deze overeenkomst biedt ruimte om maximaal 2 keer voor een periode van 1 jaar te verlengen.  
 
In de voorgaande contractperiode was Welzorg ook de gegunde hulpmiddelenleverancier in 
Maastricht-Heuvelland. In die periode hebben wij, samen met o.a. lokale en regionale 
cliëntenplatforms, op succesvolle wijze toegewerkt naar betere dienstverlening en een hogere 
klanttevredenheid. Wij zijn daarom verheugd dat wij deze succesvolle samenwerking met Welzorg 
kunnen voortzetten. 
 
Welzorg zal samen met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland uitvoering geven aan de algemene 
voorziening scootmobielverstrekking en hiervoor het proces inrichten binnen de door u vastgestelde 
kaders. Zoals toegezegd aan uw raad, zullen wij u zodra deze inrichting staat nader informeren over 
het proces van toegang tot levering/nazorg, het betalen van de bijdrage en het verstrekken van de 
financiële tegemoetkoming. Tot het moment dat deze algemene voorziening scootmobielen 
operationeel is, zullen nieuwe aanvragen voor scootmobielen evenals vervangingen worden 
afgehandeld en verstrekt als de huidige maatwerkvoorziening. 
 
Selectieve instroom Hulp bij het Huishouden bij Envida 
Zorgaanbieder Envida zal binnen de dienstverlening Hulp bij het Huishouden (HbH) een selectieve 
instroom hanteren in de maanden juli, augustus en september. Deze selectieve instroom betekent 
dat Envida in deze 3 maanden géén cliënten aanneemt voor HbH indien Envida niet reeds op andere 
wijze betrokken is bij deze cliënt. Bijvoorbeeld door persoonlijke verzorging of andere (thuis)zorg van 
Envida.  
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Envida is hiertoe genoodzaakt omdat er momenteel onvoldoende balans is tussen beschikbaar 
personeel en de toenemende instroom van nieuwe cliënten. Envida kan deze aanpak ook legitiem 
kiezen omdat zij reeds meer uren HbH realiseert dan waartoe zij zich contractueel heeft verplicht 
tegenover de opdrachtgevers (de gemeenten in Maastricht-Heuvelland). Wij hechten er dan ook aan 
hier te benoemen dat er dus geen sprake is van een wachtlijst en dat Envida de contractafspraken 
volledig nakomt. Wij waarderen daarom des te meer dat Envida toch haar uiterste best blijft doen om 
zorg te leveren, in het belang van hun cliënten en onze kwetsbare inwoners. Daarbij realiseren wij 
ons ook dat inwoners mogelijk teleurgesteld zijn indien zij nu tijdelijk niet bij hun voorkeursaanbieder 
terecht kunnen. 
 
Deze situatie betekent dat niet-bekende cliënten van Envida moeten kiezen uit de 4 andere 
gecontracteerde aanbieders, te weten Ambulante Thuiszorg, Sevagram, T-zorg en Zuyderland. Daar 
is voldoende (contractuele) ruimte beschikbaar om nieuwe cliënten op te pakken. Uiteraard kan ook 
gekozen worden voor een PGB indien de burger iemand kent die de ondersteuning zou kunnen 
geven. 
 
Stand van zaken Dag- en nachtopvang 
 
Op 3 april 2020 werd uw raad middels een RIB geïnformeerd over de tijdelijke opvang van dak- en 
thuisloze mensen in Overmaze te Limmel vanwege de coronapandemie. De opvang in de 
Statensingel uitgevoerd door het Leger des Heils, voldeed namelijk niet aan de RIVM-richtlijnen 
waardoor in overleg met Limmel is uitgeweken naar Overmaze. Zolang de 1,5 meter maatregel geldt 
in Nederland, blijft Overmaze dienst doen als tijdelijke opvanglocatie. 
 
Pas nadat de maatregelen versoepelen waardoor er geen 1,5 meter afstand meer in acht genomen 
hoeft te worden, vervalt de noodzaak om gebruik te maken van deze tijdelijke opvanglocatie. Destijds 
is met het Rijksvastgoedbedrijf, de buurt, gemeente en Leger des Heils afgesproken dat het Leger 
des Heils in overleg dan binnen vier weken na het beëindigen van de van overheidswege ingestelde 
crisismaatregelen, de opvang in Overmaze afbouwt. Momenteel is daar nog geen sprake van en 
volgen wij nadere besluiten en berichtgeving van het kabinet.  
  
Ondertussen werken we samen met onze partners in de stad om een nieuwe en meer geschikte 
kleinschaligere locatie te vinden voor de dag- en nachtopvang, passend binnen de ambities van plan 
Zicht op Thuis. Idealiter hebben we deze locatie gevonden en in gebruik voordat de opvang uit 
Overmaze weg moet. Echter een dergelijk proces kost tijd, waarbij er rekening moet worden 
gehouden dat wanneer de 1,5 meter maatregel wordt opgeheven voordat een en ander gereed is, de 
opvang conform afspraak met de betrokken partijen terug keert naar de Statensingel.  
  
Samen met het Leger des Heils is een inventarisatie gemaakt wat nodig is om de Statensingel in 
orde te maken voor een eventuele terugkeer. Conform het huurcontract zijn eventuele kosten voor 
het weer in gebruik kunnen nemen van het pand, voor het Leger des Heils. Met het Leger des Heils 
is afgesproken dat er een plan van aanpak gemaakt wordt opdat een terugkeer, indien van 
toepassing, binnen 4 weken na beëindiging van de maatregelen, te realiseren is. Zodra een 
terugkeer naar de Statensingel aan de orde gaat zijn, zullen we de buurt hierover informeren.  
  
Aanvullend zijn we samen met het Leger des Heils, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en 
zorgpartners in de stad aan de slag om de bezetting van de dag- en nachtopvang af te bouwen door 
het controleren van de in-, door- en uitstroom gebruik makend van andere, nieuwe en meer 
passende plekken. Daarmee proberen we met een zo laag mogelijke bezetting terug te moeten 
keren naar de Statensingel. 
 
Participatiewet 
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Minister SZW onderzoekt aanpassing Participatiewet 
Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken of en 
hoe wet- en regelgeving kan worden aangepast, zodat werken vanuit of naast een 
(bijstands)uitkering ook echt loont. Een eerder voorgenomen wijziging van de Participatiewet is zoals 
bekend controversieel verklaard en het demissionaire kabinet kan geen fundamentele wijzigingen in 
de regels doorvoeren. Wel is het mogelijk alvast een onderzoek te starten, zodat een nieuw kabinet 
een beslissing kan nemen. Met als doel om mensen (nog meer) te ondersteunen om de stap naar 
werk te zetten. 
 
Steunpakket Covid-19 ademt mee 
Begin juni kondigde het kabinet aan een groot deel van het steun- en herstelpakket Covid-19 te 
verlengen t/m het derde kwartaal van dit jaar. Ondanks de voorzichtig positieve vooruitzichten op 
economisch herstel na Corona waren er immers nog vele onzekerheden. Een wezenlijke verbetering 
van de situatie een kleine maand later was vervolgens aanleiding voor een versobering van de NOW 
(loonkostenvergoeding) en Belastingregeling (uitstel). Ook zou het steun- en herstelpakket na het 
derde kwartaal niet meer worden verlengd. 
 
Recent heeft de rijksoverheid de beperkende maatregelen toch weer moeten aanscherpen als 
gevolg van het toenemend aantal besmettingen. Daarbij is toegezegd dat ook deze keer het 
steunpakket mee-ademt. Op welke wijze is nog niet duidelijk. Het kabinet houdt in ieder geval 
nadrukkelijk de vinger aan de pols en vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet 
volgen.  
 
Schuldhulpverlening aan ondernemers geïntensiveerd  
De gemeente zet zich in om de schuldhulpverlening voor zelfstandige ondernemers beter 
toegankelijk te maken. Dit heeft juist in deze tijd extra urgentie en is inmiddels ook verankerd in de 
sinds 1 januari 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Momenteel loopt er een pilot 
om te komen tot een passend schuldhulpverleningsaanbod voor deze doelgroep. Wat is er nodig en 
wat is de beste manier om daar te komen. Hierbij houden we rekening met de al bestaande lokale 
infrastructuur in Maastricht (o.a. Zelfstandigenloket Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en Team 
Ondernemen Maastricht). Ondernemers die hulp zoeken bij het aanpakken van schulden kunnen 
contact opnemen via Zelfstandigenloket@maastricht.nl of telefoonnummer 14 043. 
  
Heroriëntatie zelfstandigen  
Niet alle zelfstandigen kunnen of willen door met hun huidige bedrijf. Bij de verlenging van Tozo tot 
30 september 2021 blijven dan ook middelen beschikbaar om deze zelfstandigen te ondersteunen bij 
de heroriëntatie op aanvullende en/of andere activiteiten. De ondersteuning door gemeenten bij de 
voorbereiding op een nieuwe toekomst blijft ook hier van groot belang. 
 
Onderwijs 
 
Leerlingenprognoses 
Er zijn nieuwe leerlingenprognoses gemaakt door het bureau Pronexus. In hun vorige prognose van 
2019 was een minder snelle daling verwacht. Op termijn zien we nu dat de prognose iets hoger 
wordt als gevolg van wat meer kinderen in de doelgroep voor het basisonderwijs. In 2020 telden wij 
6445 leerlingen in het basisonderwijs. 
 
In deze prognose: 
Voor 2021   6504 leerlingen 
Voor 2025   6564 leerlingen 
Voor 2036   6738 leerlingen 
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In 2020 telden wij 5444 leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
In deze prognose: 
Voor 2021  5456 leerlingen 
Voor 2025  5481 leerlingen  
Voor 2036  5546 leerlingen 
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het kabinet de komende 2,5 jaar € 8,5 miljard 
beschikbaar voor het hele onderwijs, van funderend tot en met hoger onderwijs. Gemeenten 
ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs voor de periode 2021-2023 
ongeveer € 300 miljoen. Daarmee kunnen gemeenten aanvullende interventies doen voor leerlingen 
en een centrale rol innemen bij het bevorderen van samenwerken of het bieden van ondersteuning 
op scholen. Denk hierbij aan terreinen waar de gemeente nu al een verantwoordelijkheid heeft: de 
bestrijding van onderwijsachterstanden, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, sociaal werk of de 
voorschoolse educatie.  
 
De Maastrichtse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben hun scans gemaakt of zijn 
hier nog mee bezig. Op schoolniveau wordt bepaald welke kinderen welke achterstanden hebben 
opgelopen door de COVID-pandemie en de lockdowns in het onderwijs die daar het gevolg van 
waren. De gemeente is en gaat met scholen en schoolbesturen in overleg hoe de wensen en keuzes 
in het onderwijs het beste kunnen worden ondersteund vanuit de gemeente. De gemeente is bij het 
opstellen van deze RIB in afwachting van berichtgeving van de rijksoverheid over hoeveel extra 
middelen wij kunnen gaan beschikken om aan te sluiten bij de NPO-plannen van de scholen in 
Maastricht. 
 
Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024  
De Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 (EAM) werd op 20 juli behandeld door het college van 
burgemeester & wethouders en zal in september 2021 gereed zijn voor de raadsbehandeling. De 
Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 omvat agendapunten, ontwikkelingen op het gebied van 
onderwijs en opvang, waaraan – niet altijd op de voorgrond - al jaren gewerkt wordt en die op 
onderdelen zijn geactualiseerd.  
 
Voortgang Herbestemmingsonderzoek Sint Maartenspoort 2 
Het herbestemmingsonderzoek Sint Maartenspoort 2 heeft vertraging opgelopen. Het betrokken 
schoolbestuur voor de eventuele huisvesting van de kindcentrum-functie heeft aangegeven eerst een 
aantal zaken zelf te willen onderzoeken. Op korte termijn worden de uitkomsten hiervan met de 
gemeente besproken. Op basis hiervan zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over verdere 
voortgang.  
  
 
Hoogachtend, 
Namens de wethouders Sociaal Domein 
 
 
 

 
Anita Bastiaans 
Wethouder welzijn, zorg, gezondheid en diversiteit 


