
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Beleidskader armoede en schuldhulpverlening  

Datum Behandeling  19 november 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  De wethouder, ambtenaren, de voorzitter en secretaris, woordvoerders, overige 
raads- en burgerleden, en 10 toeschouwers op de publieke tribune.  

Woordvoerders  Mw. Demas (D66), dhr. Grippeling (PVV), mw. Nuyts (LPM), mw. Schut (SP), dhr. 
Garnier (PVM), mw. Habets (SPM), mw. Van Loo (CDA), mw. Slangen (PvdA), dhr. 
Raike (GG), mw. Van de Wouw-Simons (VVD), dhr. Janssen (GL), mw. Meijer-
Coninx (50PLUS), dhr. Schulpen (SAB). 
 

Voorzitter  Dhr. Van der Gugten 

Secretaris  Mw. Bouwmeester  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte 
toelichting op het verloop van het proces tot nu toe. De voorzitter vraagt of er 
nog losse eindjes zijn naar aanleiding van het eerste termijn van 8 oktober jl. 
D66 en de SP herhalen hierop een aantal vragen uit hun eerste termijn, en de 
wethouder geeft een reactie. Hierna krijgen alle woordvoerders de gelegenheid 
tot een tweede termijn. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt 
over o.a.: streefcijfers, de term ‘de Limburgfactor’, het proces voorafgaand aan 
de rondes, oorzaken van armoede, de 50gezinnen aanpak, bewind voering, het 
landelijk gemiddelde armoede, versplinterde monitoring en onderwijs. Bijna alle 
fracties spreken over de grote ambities die wat hen betreft te ver in de tijd 
liggen en te weinig concreet gemaakt worden in het stuk.  
De wethouder beantwoord de vragen, soms ambtelijk ondersteund door mw. 
Kessels. Op de vraag van de PVV over de flat in Pottenberg, en de vraag van de 
PVM over de kosten van het 50 gezinnen project, komt de wethouder nog 
schriftelijk terug. Naar aanleiding van een vraag van LPM zegt de wethouder toe 
een sessie te organiseren waarin casuïstiek dat betrekking heeft op armoede in 
de volle breedte van het sociaal domein wordt besproken.  
Voor wat betreft concretisering van het beleidskader geeft de wethouder aan 
twee wegen te kunnen bewandelen:  
- De wethouder beaamt dat de indicatoren over verschillende portefeuilles en 

daarbij behorende beleidsvelden verdeeld zijn en dat hij ten behoeve van 

inzicht van de raad hiervoor een overzicht kan aanleveren voor een 

eventuele bespreking van het beleidskader in de besluitvormende 

vergadering van 10 december; 

- De wethouder zegt een nadere concretisering van het beleidskader in het 

uitvoeringsplan (hoofdstukken 4 en 5) te kunnen doen, maar dat dat niet 

eerder dan lukt februari.  



 

 

 

 

 

 

De fracties bespreken de opties en vragen de wethouder wat de conquenties 
zouden zijn van de tweede optie. De wethouder geeft aan dat dit geen directe 
gevolgen heeft voor het lopende beleid.  
De meeste fracties geven aan een voorstander te zijn van de tweede optie van 
de wethouder. De voorzitter concludeert dan ook dat het presidium zal worden 
verzocht de raad te adviseren het beleidskader van de agenda van 10 december 
af te voeren. Alle fracties worden verzocht hun input voor wat betreft de 
concretisering van het beleidskader op korte termijn schriftelijk aan de 
wethouder te doen toekomen.  
Op verzoek van in ieder geval de SPM zal de wethouder ook het overzicht van de 
verschillende indicatoren in de verschillende documenten aan de raad doen 
toekomen.  

Toezeggingen  - De wethouder komt op de vraag van de PVV over de flat in Pottenberg, en 

de vraag van de PVM over de kosten van het 50 gezinnen project schriftelijk 

terug. 

- De wethouder zegt toe een sessie te organiseren waarin casuïstiek dat 

betrekking heeft op armoede in de volle breedte van het sociaal domein 

wordt besproken.  

- De wethouder levert de raad een overzicht aan waarin de indicatoren die 

over verschillende portefeuilles en daarbij behorende beleidsvelden 

verdeeld zijn beschreven zijn. 

- De wethouder werkt het uitvoeringsplan van het beleidskader uit ten 

behoeve van verdere concretisering.  

 

Rondebriefje Raadsronde 

Onderwerp Beleidskader armoede en schuldhulpverlening 2020-2024 

Datum 8 oktober 2019 / 19 november 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

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

Doel van de bijeenkomst Onderling debat ter voorbereiding besluitvorming in de raadsvergadering. 
Raadsleden kunnen vragen stellen over het raadsvoorstel en bijbehorende 
overwegingen met elkaar delen. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 24 september jl. vond de stadsronde plaats, waarbij aan de hand van 
roulerende tafelgesprekken (KBL, SZMH, ASD) het beleidskader is besproken 
met burgers en partners uit de stad. De raadsleden hebben input opgehaald 
voor de raadsronde. 



 

 

 

 

 

 

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 

Besluitvorming voor te bereiden. 

Vervolgtraject Besluitvorming in de raadsvergadering op 22 oktober 2019. / 10 december 
2019. 

 


