
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Stadsronde  

Onderwerp  Stadsronde Beleidskader armoede en schuldhulpverlening 2020-2024 

Datum Behandeling  24 september 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 19), 7 ambtenaren, en  17 
burgers/afgevaardigden organisaties 

Woordvoerders  Es Sadki/Van der Heijden (CDA), Demas (D66), Janssen/Korsten (GroenLinks), 
Gorren (SAB), Gilissen/Meijer (50PLUS), Van de Wouw (VVD), Grippeling (PVV), 
Boelen/Habets (SPM), Raike/Martens (Groep Gunther), Vrehen (SP), 
Slangen/Borgignons (PvdA), Nuys (LPM), Garnier (PVM). 

Voorzitter  Anita van Ham 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter heet iedereen welkom bij de stadsronde en benoemt de parallele 
sessies. Tevens schetst zij de inhoud en het verloop van deze ronde. Na een 
ambtelijke presentatie zijn de raadsleden in de gelegenheid om het opgestelde 
beleidskader bespreken met burgers en partners uit de stad. De afvaardiging van 
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Kredietbank Limburg en de Adviesraad 
Sociaal Domein nemen plaats aan de betreffende tafel en blijven gedurende de 
ronde zitten. De raadsleden, burgerleden en burgers rouleren in groepen tussen 
de verschillende tafels.  In het aansluitende plenaire deel van de stadsronde 
volgt een terugkoppeling van hetgeen is besproken in de deelsessies bij de 3 
tafels. Gesproken is over o.a. maatwerk versus algemeen beleid, financiele 
opvoeding, integrale aanpak, aantal toegangen/voordeuren van de hulpkanalen, 
50 gezinnen aanpak, aandacht voor specifieke doelgroepen, werkwijze sociale 
zaken, outreachend werken, preventie, rol vrijwilligers, terugval en nazorg KBL, 
schulden bij jongeren, wijkaanpak, privacy, aankomende verandering in 
wetgeving. 
 
De voorzitter geeft aan dat met de ambtenaren is afgesproken om de input van 
vandaag aan het papier toe te vertrouwen, zodat een uitwerking van de 
stadsronde komende week in de dagmail komt, en aan de stukken van de 
volgende ronde kan worden toegevoegd. 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de ronde. 

Toezeggingen  / 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Beleidskader armoede en schuldhulpverlening 2020-2024 

Datum 24 september 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar HLM Kessels 
Telefoonnummer: 043-350 4682 
Lea.Kessels@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Raadsleden en burgers hebben informatie gekregen en zijn in gesprek 
geweest over het beleidskader armoede en schuldhulpverlening 2020-2024. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde: 

- korte presentatie 

- roulerende deelsessies (raadsleden en burgers gaan in groepen met elkaar 
èn met verschillende partners/partijen  (SZMH, KBL, ASD) in gesprek 

- plenair gedeelte  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Voorafgaand aan het totstandkomen van het beleidskader armoede en 
schuldhulpverlening hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. 

 Onderzoek rekenkamer naar armoedebeleid Maastricht (rapport 
rekenkamer mei 2018, reactie college 6 juni 2018). 

 Bijeenkomst AANzet over maatwerk op 19 januari 2019. 

 De raad is in twee sessies geïnformeerd over armoede op 2 oktober 
2018 en op 26 februari 2019, in een informatiebijeenkomst, over 
schuldhulpverlening. 

 Ter voorbereiding op het beleidskader hebben twee onderzoeken 
plaatsgevonden: Movisie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken 
van armoede, naar de sturingsmogelijkheden van gemeenten en naar  
de aanpak van armoede & schulden in Maastricht. Bureau Onderzoek 
en Statistiek heeft onderzoek gedaan naar het (non) gebruik van 
landelijke inkomensregelingen. 

 Op 5 april heeft er een stadsgesprek plaatsgevonden waarin de 
bevindingen van Movisie zijn besproken en van commentaar zijn 
voorzien door de meer dan 200 aanwezigen. 

 De Adviescommissie Sociaal Domein (ASD) heeft advies uitgebracht 
over het beleidskader. 

Inhoud  Het integrale beleidskader armoede en schuldhulpverlening 2020-2024 geeft 
onze missie en visie aan, welke maatschappelijk effecten we willen bereiken 
en welke acties en middelen hiervoor vanuit het armoedebudget ingezet 
worden. Tevens dient het als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en/of 
om te toetsen welk bijdrage bestaande en nieuwe initiatieven leveren aan de 
aanpak van armoede binnen onze stad.  
Conform het advies van Movisie ligt de nadruk de komende jaren op het 



 

 

 

 

 

 

 

continueren van de bestaande aanpak en pilots, en vooral het verbeteren van 
de eenheid en samenhang in de veelheid van activiteiten. Daarnaast krijgen 
preventie en vroegsignalering de komende jaren prioriteit. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren, gesprek aan te gaan met de stad. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Medewerkers van partners zullen aanwezig zijn, voor de rest is het een 
openbare bijeenkomst. 

Vervolgtraject Raadsronde 8 oktober 2019 

 


