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Hierbij ontvangt u de zesde editie van de maandelijkse Raadsinformatiebrief Sociaal Domein. In 
deze editie een kort overzicht van de raadsinformatiebrieven die sinds 15 december tot nu over het 
Sociaal Domein met uw raad zijn gedeeld. Tevens informeren wij u in deze RIB over actuele 
informatie betreffende het Sociaal Domein.  
 
Overzicht Raadsinformatiebrieven  
 
RIB Ontwikkelingen Onderwijshuisvesting 
Op 15 december 2020 heeft u het vastgestelde programma Onderwijshuisvesting (OHV) 2021 
ontvangen. Tevens bent u in deze RIB geïnformeerd over het jaarprogramma en de ontwikkelingen 
binnen onderwijshuisvesting met een korte terug- en vooruitblik. 
 
RIB Activiteiten voor Jeugd 
Ook ontving u op 15 december een RIB waarin u werd geïnformeerd over ontvangen rijksgeld in het 
kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. In de RIB werd uitgelegd wat Maastricht doet voor 
jeugd tijdens de coronacrisis en welke partners in de stad zich extra inzetten tijdens de 
coronamaatregelen voor jongeren.  
 
RIB Beëindiging Sociaal Investeringsfonds Kinderboerderijen 
In deze RIB van 16 december werd u bijgepraat over de per 1 december vrijgevallen middelen vanuit 
het sociaal investeringsfonds (SIF) dat gereserveerd was voor eventuele aanvragen van 
kinderboerderijen de Heeg en Limmel. De besturen van de kinderboerderijen zijn hierover in een 
gesprek op 16 december geïnformeerd. 
 
RIB Stand van zaken arrangementen kostprijsonderzoek 2015/2016 
Ten aanzien van het arrangementenkostprijsonderzoek Jeugd en Wmo 2015-2016 bent u op 17 
december geïnformeerd over de stand van zaken. Met een aantal aanbieders is de gemeente nog in 
gesprek. In deze RIB heeft u een samenvatting van de stand van zaken financieel ontvangen.   
 
RIB Bespreking verbeterproces Sociaal Domein 
Op 18 december 2020 bent u geïnformeerd hoe uw raad wordt meegenomen in het verbeterproces 
om te komen tot het (financieel) op orde brengen van het Sociaal Domein en de herijking van de 
lange(re) termijnvisie. Op 27 januari 2021 zal uw raad worden bijgepraat over de voortgang van het 
verbeterproces.  
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RIB Voortgang project ‘Skills in de Stad’ 
Met deze raadsinformatiebrief bent u op 22 december geïnformeerd over de voortgang van het 
project ‘Skills in de Stad’. Dit betreft een project voor jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te 
vallen van opleiding of werk en een steun in de rug nodig hebben om weer aan de toekomst te 
kunnen bouwen. De beoogde locatie hiervoor is de voormalige marechausseekazerne aan de 
Scharnerweg.  
 
RIB Stand van zaken Leger des Heils 
In deze brief van 23 december bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de gesprekken die 
de gemeente met het Leger des Heils voert over de transformatie van de maatschappelijke opvang 
in de stad en de uit te voeren taken in 2021. Binnen het beschikbare budget heeft het Leger des 
Heils aangegeven geen dagopvang meer te kunnen bieden. Samen zoeken we naar een alternatieve 
oplossing waarbij zorgcontinuïteit onze nadrukkelijke aandacht heeft.  
 
RIB Wettelijk minimumloon 
Op 5 januari heeft u middels deze RIB de reactie ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op de brief aan de staatssecretaris naar aanleiding van de door uw raad 
aangenomen motie om aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar €14,00 per uur. 
 
RIB LVO 
In deze RIB van 12 januari bent u geïnformeerd over de antwoorden van vragen van uw raad naar 
aanleiding van een informatieronde op 15 december 2020 waarin u in overleg bent gegaan met de 
schoolbesturen van Kom Leren en LVO.   
 
RIB Uitnodiging Toelichting Verbeterplan Sociaal Domein 
In de RIB van 14 januari is uw raad geïnformeerd over de afronding van de opdracht door directeur 
Sociaal ad-interim Henk Dekkers om een verbeterplan voor het sociaal domein op te stellen. Tevens 
bent u uitgenodigd voor een toelichting op dit verbeterplan op woensdag 27 januari om 19:30. 
Hiervoor heeft u separaat een MS-Teams uitnodiging ontvangen.   
 
RIB Wijzigingen Jeugdwet en Norm voor Opdrachtgeverschap 
Op 15 januari is uw raad op de hoogte gebracht van ontwikkeling op het gebied van regionale 
samenwerking binnen de jeugdhulpregio Zuid-Limburg. Recente landelijke initiatieven zijn gericht op 
de totstandkoming van meer bindende afspraken en samenwerking tussen gemeenten en 
jeugdhulpregio’s. Via de RIB bent u geïnformeerd over wat dit voor de regio Zuid-Limburg betekent 
en wat u als raadsleden kunt verwachten. 
 
Jeugd 
 
Landelijk onderzoek naar financiële tekorten in de Jeugdzorg 
Het Rijk en de VNG hebben onderzoek laten doen naar de grote financiële tekorten bij gemeenten bij 
de uitvoering van de Jeugdwet. Dit onderzoek is uitgevoerd door AEF en het rapport is medio 
december verschenen. Met dit onderzoeksrapport wordt erkend dat het landelijk tekort met € 1,6 tot 
1,8 miljard aanzienlijk is.  
 
Bovendien concluderen de onderzoekers dat dit tekort maar beperkt door gemeenten beïnvloedbaar 
is. Zij berekenden een mogelijke bezuiniging van € 200 tot € 400 miljoen landelijk. Hiermee ligt er 
een duidelijke noodzaak voor aanvullend budget en aanscherping van de Jeugdwet. Rijk en VNG 
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gaan hierover in overleg. Het rapport en bijbehorende stukken is te raadplegen via de site van de 
VNG https://vng.nl/nieuws/aan-de-slag-voor-structurele-oplossing-tekorten-in-jeugdzorg  
 
Kenniswerkplaats Jeugd van start 
Sinds eind 2020 is er ook in Zuid-Limburg een regionale kenniswerkplaats jeugd actief. In veel 
regio’s bestonden deze kenniswerkplaatsen al, maar in onze regio tot voor kort nog niet. Zie ook 
https://werkplaatsenjeugd.nl/ 
De eerste twee projecten die de kenniswerkplaats is gestart zijn:  

 MBO studenten gaan voor een kansrijke toekomst. In dit project wordt samengewerkt met 
docenten en MBO niveau 1 en 2 studenten aan de ontwikkeling van het 
Burgerschapsonderwijs bij VISTA College. Het idee is dat dit de positie en participatie van 
deze jongvolwassenen verbetert en daarmee ook van de kansrijke start van de volgende 
generatie kinderen.  

 Uithuisplaatsingen, hoe kan het minder? Er wordt onderzoek verricht naar de specifieke 
kenmerken van kinderen en gezinnen in Zuid-Limburg die met uithuisplaatsing te maken 
krijgen om zo mogelijkheden om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen te verkennen.  

 
Nominatie voor @ease 
@ease, die jongeren laagdrempelig, gratis en anoniem een luisterend oor biedt bij zorgen of 
problemen, is genomineerd voor een Appeltje van Oranje. De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks 
uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen 
verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2021 is 
‘Mentale Kracht’. Tussen 11 en 20 januari kan gestemd worden op 40 projecten, waarna de 
projecten met de meeste stemmen doorgaat naar de volgende ronde. Uw stem uitbrengen kan nog 
tot en met vandaag via www.appeltjevanoranje.nl. Onder de stemmers wordt tevens een cheque 
verloot ter waarde van € 2000,- om een sociaal project naar keuze mee te verblijden. 
 
Sociaal Domein Breed 
 
Klankbordgroep Sociaal Domein 
Sinds september 2020 bent u maandelijks uitgenodigd voor een klankbordgroep Sociaal Domein. 
Zoals aangekondigd tijdens de vijfde bijeenkomst in december zullen we vanaf 2021 de 
woordvoerders sociaal uitnodigen per fractie, dit om de interactie van de bijeenkomsten verder te 
bevorderen. Uiteraard staat het u vrij, om binnen uw eigen fractie een andere partijgenoot te laten 
aansluiten bij de klankbordgroep, mocht deze mee willen deelnemen, of mocht de woordvoerder 
sociaal verhinderd zijn.  
 
De eerstvolgende klankbordgroep zal worden georganiseerd op 24 februari om 17:00 uur via MS 
Teams. Hiervoor ontvangt u nog een aparte uitnodiging. In januari vindt er geen aparte 
klankbordgroep plaats, maar zal uw raad op worden bijgepraat over het verbeterplan, tijdens de 
informatiebijeenkomst op 27 januari.  
 
 
Hoogachtend, 
Namens de wethouders Sociaal Domein 

 
Anita Bastiaans 
Wethouder welzijn, zorg, gezondheid en diversiteit 
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