
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp     Algemene voorzieningen in het sociaal domein 

Datum Behandeling  17 december 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder De Graaf 

Aanwezig  De wethouder, 6 ambtenaren, de voorzitter en secretaris, woordvoerders, 2 
overige raads- en burgerleden, en 7 toeschouwers op de publieke tribune.  

Woordvoerders  Van der Heijden (CDA), Mertens (D66), Janssen (GroenLinks), Schulpen (SAB), 
Meijer (50PLUS), Limpens (VVD), Boelen (SPM), Gunther (Groep Gunther), 
Vrehen (SP), Slangen (PvdA), Garnier (PVM), Nuyts (LPM). 

Voorzitter  Dhr. Steijns 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarna krijgen alle woordvoerders de gelegenheid 
om een bijdrage te leveren. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt 
over o.a.: hoogtes subsidies voor verschillende initiatieven, splitsen 
commerciële deel en algemene voorziening, initiatieven in de wijk, de eerdere 
moties over ontschotten Athos en uitkeren voorschotten, aantal huiskamers, 
ontstaan tweede systeem i.r.t. bureaucratie, aandacht voor financiën, 
zorgmijders i.r.t. eigen initiatief bij algemene voorzieningen, keuzemogelijkheid 
van cliënten voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen, heldere 
definitie en criteria algemene voorzieningen, nieuwe initiatieven, banenverlies 
bij Radar i.r.t. Athos, communicatie naar doelgroepen, duur en termijn beleid, 
subsidieplafond, prestatieverslag, evaluatie, controle financiën, relatie met 
aankomende bezuinigingen, sociaal investeringsfonds, situatie kinderboerderij 
Daalhoeve, vermenging subsidiestromen en commerciële activiteiten, 
instandhoudingssubsidie, accountantsverklaring, verschillen tussen 
kinderboerderijen, relatie met aankomende bezuinigingen, aanleggen van 
reserves, ontbreken informatieronde, innovatiebudget Wmo, koppeling met 
monitor sociaal domein, vaststellen subsidieplafond door raad of college, 
noodzaak tot een apart beslispunt over het beschikbaar stellen van het budget.    

 
De wethouder reageert op de bijdragen van de woordvoerders.  
 
Geconcludeerd wordt dat de vraag of het voorstel rijp is voor behandeling in de 
raadsvergadering afhankelijk is van de nog openstaande vraag over het 
eventueel toe te voegen beslispunt aangaande de financien/het budget. 
De voorzitters bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
  

Toezeggingen  1. De openstaande vragen worden schriftelijk beantwoord voor behandeling in 

de raadsvergadering. 



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Algemene voorzieningen in het sociaal domein 

Datum 17 december, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder de Graaf 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar Vaessen 
Vreedendaal, van 
Telefoonnummer: 043-350 5444 
Bianca.vaessen@maastricht.nl 
Stefan.van.Vreedendaal@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst In deze raadsronde bespreken we de beleidsnotitie algemene voorzieningen 
en de eventuele consequenties bij een negatief besluit. De raad heeft meer 
achtergrond informatie gekregen om een besluit te kunnen nemen. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 11 december 2019 vindt er een stadsronde plaats. Daarin vertellen drie 
initiatieven wat zij doen als algemene voorziening. 

Inhoud  De gemeente Maastricht heeft als doel om haar inwoners te voorzien in 
passende ondersteuning, hiervoor kunnen maatwerkvoorzieningen en 
algemene voorzieningen worden ingezet. Een algemene voorziening is 
laagdrempelig, is voor alle inwoners vrij toegankelijk en draagt bij aan het 
welbevinden van onze inwoners. Door de inzet van algemene voorzieningen 
draagt de gemeente bij aan een breed palet aan ondersteuning. 

Het college heeft besloten om, naast maatwerkvoorzieningen, ook algemene 
voorzieningen vanaf 2020 structureel te subsidiëren en hiervoor een 
beleidsnotitie en bijbehorend raadsvoorstel voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Op 21 januari 2020  staat de raadsvergadering gepland. 

 


