
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Wmo-verordening wijziging  

Datum Behandeling  10 december 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder De Graaf 

Aanwezig  De wethouder, ambtenaren, de voorzitter en secretaris, woordvoerders, overige 
raads- en burgerleden, en 2 toeschouwers op de publieke tribune.  

Woordvoerders  Es Sadki (CDA), Demas (D66), Janssen (GroenLinks), Schulpen (SAB), Meijer 
(50PLUS), Limpens (VVD), Winants (PVV), Boelen (SPM), Raike (Groep Gunther), 
Vrehen (SP), Slangen (PvdA), Nuyts (LPM), Garnier (PVM). 

Voorzitter  Dhr. Janssen 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallele sessies. Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van deze ronde.   
Hierna krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Er 
worden - ook bij interruptie - vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a.: 
het overslaan van de informatieronde, uitwerking van de 
bezuinigingsvoorstellen, bijzondere bijstand i.r.t. Wmo, late besluitvorming i.r.t. 
ingangsdatum, onderleggers bedragen, inhoudelijk raadsvoorstel voor 
technische wijzigingen, indicatoren in het raadsvoorstel, bijdrage 
meerpersoonshuishoudens, definitie huishouden, hardheidsclausule, korten op 
individuele voorzieningen, betaalbare ondersteuning hulpbehoevenden, 
betaalbaarheid systeem, handhaven abonnementstarief, relatie met 
aankomende bezuinigingsopdracht, aanzuigende werking, heroverwegen rol 
CAK, doelstelling raadsvoorstel niet in lijn met inhoud raadsvoorstel, positie raad 
aangaande inhoudelijke keuzes, wijzigingsmogelijkheden gedurende het jaar 
2020. 
 
De wethouder reageert op de bijdragen van de woordvoerders, waarbij zij 
ambtelijk ondersteund wordt door de heer Hartholt.  
 
De voorzitters bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 

Toezeggingen   / 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

Onderwerp Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 
per 1-1-2020 naar aanleiding van wetswijziging Wmo2015 (Abonnementstarief 
2020) 

Datum 10 december 2019 

Portefeuillehouder Wethouder de Graaf-van Haasen 

Programmanummer programma 6 sociaal domein 

Behandelend ambtenaar M Hartholt 
Telefoonnummer: 043-350 6017 
Michiel.hartholt@maastricht.nl  

Doel van de bijeenkomst De raadsleden bereiden de besluitvorming voor aangaande de voorliggende 
stukken. De raad kan vragen stellen aan de wethouder en met elkaar in debat 
gaan. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De raadsronde is de eerste stap in dit proces. Voorliggende gewijzigde 
verordening bevat namelijk geen inhoudelijke beleidswijziging, maar kent 
enkele minimale technische aanpassingen om aansluiting te houden bij de per 
1 januari 2020 gewijzigde Wmo2015 als gevolg van invoering van het 
abonnementstarief Wmo 2020. De verordening wordt ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad gezien de specifieke bevoegdheid van de 
raad.  

Inhoud  Het door het college ter besluitvorming voorgedragen raadsvoorstel en 
bijbehorende Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Maastricht 2020 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Het voorbereiden van besluitvorming. 

Vervolgtraject Besluitvorming in de raadsvergadering van 17 december 2019 

 


