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Geacht college,
Dinsdag bespreken we het raadsvoorstel “regionale samenwerking verwerving Wmo-hulp”. We
zijn eigenlijk enigszins verbaasd en verrast dat dit raadsvoorstel nu op de agenda staat. De gemeenteraad heeft immers nog tal van vragen openstaan over de huidige wijze van samenwerking. Het is ook nog maar helemaal de vraag of in de huidige samenwerking alles goed is verlopen of dat er fouten zijn gemaakt waardoor geld dat aan zorg besteed zou moeten worden, niet
naar zorg is gegaan. Wij hadden het dan ook wel netjes gevonden wanneer eerst deze discussie
opgehelderd zou worden, zodat we met deze informatie in de hand lessen kunnen trekken voor
de toekomst en een goede regeling tot stand kunnen brengen. We willen immers toch allemaal
dat zorggeld goed besteed wordt en dat de zorg (en het geld) ook echt gaat naar de mensen die
het nodig hebben.
Daarnaast hebben we ook nog andere technische vragen:
1. Waarom wordt gekozen voor de samenwerking op deze schaal?
2. Waarom niet de schaal die we voor de Jeugdzorg hebben?
3. Op welke titel heeft u de afgelopen jaren samengewerkt? Graag toelichting middels onderbouwing met stukken?
4. Was daar geen toestemming van de raad voor nodig?
5. Hoe houden wij zicht op het geld dat op deze manier in Maastricht aan de WMO wordt uitgegeven? Tot op heden weigert u immers over 2015 e.v. inzicht te geven in de afzonderlijke
cijfers voor Maastricht.
6. In het voorstel staat dat nu een verdeelsleutel wordt opgenomen. We zijn derhalve benieuwd
hoe de kosten van de afzonderlijke gemeentes over de jaren 2015 e.v. geregeld waren? En
waar is dit zichtbaar voor de raad terug te vinden en te controleren?
7. U spreekt in het raadsvoorstel vooral over voordelen die college’s hebben bij het aangaan
van de centrumregeling. Welke voordelen zijn er voor de gemeenteraad als het gaat om controle en democratische legitimatie?
8. Er zijn veel centrumregelingen die een tussentijdse evaluatie kennen die aan de raad wordt
voorgelegd. Waarom is hierin niet voorzien?

9. Wanneer wordt deze regeling in de andere 6 afzonderlijke gemeenteraden besproken?
10. De inkoopstrategie over 2015-2017 is door een extern bureau geëvalueerd. Graag ontvangen
wij deze evaluatie.
11. Kunt u meer uitleg geven over het SLA (service level agreement)? Worden daarin concrete
resultaten benoemd (welke) of gaat het om inspanningsverplichtingen (welke). Wat is kortom
precies de aard van de afspraken die gemaakt worden?
12. Hoe worden die resultaten (of inspanningen) voorts gemeten en geëvalueerd?
13. Een van de argumenten is dat onder de huidige structuur kennelijk inhoudelijk kundige medewerkers vertrekken. Zorgt de nieuwe structuur voor meer zekerheid voor de medewerkers?
Hoe dan?
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