Besluitenlijst raadsronde
Onderwerp

Raadronde Centrumregeling Verwerving Wmo-ondersteuning en beschermd
wonen regio Maastricht-Heuvelland 2019

Datum Behandeling

27 augustus 2019

Portefeuillehouder

Wethouder De Graaf (wethouder Jongen eveneens aanwezig)

Aanwezig

Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 15), 9 ambtenaren, en 4
burgers/afgevaardigden organisaties

Woordvoerders

Van Loo (CDA), Demas (D66), Janssen (GroenLinks), Schulpen (SAB), Meijer
(50PLUS), Noteborn (VVD), Grippeling (PVV), Habets (SPM), Raike (Groep
Gunther), Vrehen (SP), Fokke (PvdA), Garnier (PVM).

Voorzitter

John Steijns

Secretaris

Bart 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.
Vervolgens verzoekt een woordvoerder om het onderwerp vandaag niet te
bespreken. Daarop polst de voorzitter hoe de andere woordvoerders aankijken
tegen het al dan niet doorgaan met de raadsronde. Tijdens het rondje langs de
woordvoerders wordt stilgestaan bij de vraag wat de gevolgen zijn als het
voorstel vandaag niet wordt behandeld, en wordt een koppeling gelegd met het
dossier rechtmatigheidsonderzoeken. Wethouders De Graaf en Jongen reageren
hierop, waarbij wordt toegezegd dat volgende week de eerder gestelde vragen
aangaande de rechtmatigheidsonderzoeken worden beantwoord en dat de artikel
47 vragen ook voor de raadsvergadering beantwoord worden. De voorzitter
maakt vervolgens een rondje langs de woordvoerders om te bezien hoe verder te
gaan met de ronde. Van de 12 aanwezige woordvoerders geven er 6 aan te
willen doorgaan met de ronde en 6 woordvoerders willen aanhouden. Er volgt
een korte schorsing, waarna wethouder Jongen aan de woordvoerders een appel
doet om het vandaag te behandelen. Desgevraagd leggen de voorzitter en de
secretaris uit hoe wordt omgegaan met de voorliggende situatie, mede in relatie
tot het reglement van orde.
De ronde wordt voortgezet waarbij de aanwezige woordvoerders vragen stellen
vragen en opmerkingen maken over o.a: regionale afstemming, budgetten,
maatwerk, wettelijke zorgplicht, nadelen voor de gemeente Maastricht,
dienstverleningsovereenkomst, tussentijds uittreden, verschillende schaalgrootte
samenwerkingen, voorleggen evaluatie aan de raad, uitleg lichtste vorm
gemeenschappelijke regeling, inkooprisico’s i.r.t. afname door andere
gemeenten, keuzemogelijkheden, zorgaanbieders, wachtlijsten, administratieve
druk, meerkosten bij extra dienstverlening.
Wethouder De Graaf - ambtelijk ondersteund - beantwoordt de vragen. In de
tweede termijn worden nog enkele vragen gesteld, welke door wethouder De
Graaf en wethouder Jongen worden beantwoord. Aan het einde van de ronde
vraagt de voorzitter aan elke woordvoerder of het voorstel door kan gaan, waarbij
ook is aangegeven dat er in de raadsvergadering bij het vaststellen van de
agenda de mogelijkheid is om het agendapunt af te voeren. Een groot aantal

woordvoerders gaf aan terug te gaan naar de fracties, zodat het voorstel
vooralsnog doorgaat naar de raadsvergadering maar het nog niet duidelijk is of
het al dan niet alsnog bij het vaststellen van de agenda eraf wordt gehaald.
De voorzitter sluit de vergadering.
Toezeggingen

1. Wethouder Jongen zegt toe dat de eerder gestelde vragen over de
rechmatigheidsonderzoeken volgende week te beantwoorden.
2. Wethouder De Graaf zegt toe de artikel 47 vragen op korte termijn en
zeker voor de raadsvergadering te zullen beantwoorden.

Rondebriefje Raadsronde
Onderwerp

Centrumregeling Verwerving Wmo-ondersteuning en beschermd wonen regio
Maastricht-Heuvelland 2019

Datum

27 augustus 2019

Portefeuillehouder

Wethouder de Graaf-van Haasen

Programmanummer

6 Sociaal domein

Behandelend ambtenaar

II Bierma
Telefoonnummer: 043-354143
Ids.Bierma@maastricht.nl
Deze Centrumregeling Verwerving Wmo-ondersteuning en beschermd wonen
regio Maastricht-Heuvelland 2019 (hierna: centrumregeling) staat geagendeerd
voor de Raadsronde van 27 augustus 2019. Met dit raadsvoorstel stelt het
college voor om deze centrumregeling aan te gaan met de
Heuvellandgemeenten. De hier bedoelde samenwerking is erop gericht om
gezamenlijk de inkoop of subsidiëring van professionele Wmo-hulpverlening te
organiseren. Daarmee kan de zorgplicht zoals die uit de Wmo voortvloeit door
alle betrokken gemeenten worden ingevuld.

Doel van de bijeenkomst

De Raad dient het college toestemming te verlenen om een structurele
samenwerking met de Heuvellandgemeenten in de vorm van een
centrumregeling (een lichte GR) aan te gaan. Op basis van artikel 1 lid 2 Wet
gemeenschappelijke regelingen kan de toestemming door de raad enkel
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

Het college neemt - op basis van de door de Raad verleende toestemming het besluit om deze centrumregeling met de heuvellandgemeenten aan te
gaan.

Verloop voorgaande
proces

Op ambtelijk, manageriek en bestuurlijk niveau is de voorliggende
centrumregeling uitvoerig in de regio Maastricht-Heuvelland besproken. Omdat
het een bedrijfsvoeringaangelegenheid betreft, is het onderwerp niet in een
stadsronde aan de orde gesteld. De Wmo-dienstverlening aan de burgers
wordt niet beïnvloed. Voorts is reeds in 2018 aan het presidium gevraagd om
de stads- of informatieronde - net als bij de centrumregeling inkoop Jeugdzorg
- over te slaan. In tegenstelling tot bij de inkoop Jeugdhulp – welke

rechtstreeks in de raadsvergadering is behandeld – vindt er nu wel een
raadsronde plaats.
Inhoud

Deze centrumregeling beoogt de inkoopsamenwerking, die sinds 2015 voor de
Wmo in de regio Maastricht-Heuvelland bestaat, een structurele juridische
basis te bieden. Tot nu toe gebeurde dat op basis van jaarlijkse afspraken, met
weinig garanties voor continuïteit van de samenwerking. Het team inkoop, dat
dus door de gemeente Maastricht ook voor de Heuvellandgemeenten in stand
wordt gehouden, heeft hier wel behoefte aan. De gewenste continuïteit biedt
de mogelijkheid, medewerkers langdurig aan de gemeente te binden en van
daaruit ook aan verdere professionalisering van de dienstverlening te kunnen
werken.
De hier voorgestelde centrumregeling is de lichtste vorm van een
gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeente Maastricht op basis van
mandaat de Wmo-hulp voor de betrokken zes gemeenten inkoopt of
subsidieert. Het is een samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering. Het is
een technische regeling, waarin een aantal zakelijke afspraken tussen de
centrumgemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten wordt vastgelegd.
Behandeling in de Raadsronde is met name bedoeld om een aantal technische
vragen vanuit de Raad te kunnen beantwoorden.
Het besluitvormingsproces rondom deze centrumregeling dient in alle zes
gemeenten te worden doorlopen. Pas nadat alle raden toestemming voor het
aangaan van de centrumregeling hebben gegeven kunnen de betrokken
colleges besluiten deze regeling aan te gaan.
Mocht een of meerdere colleges uiteindelijk besluiten de centrumregeling niet
aan te gaan dan ontstaat een nieuwe situatie en zal het college van Maastricht
zich beraden over de vraag of er nog voldoende basis is om deze
centrumregeling met de resterende deelnemers aan te gaan. Als deze situatie
zich onverhoopt voordoet dan zal het college uw Raad hierover uiteraard
informeren. Overigens hebben in het voortraject de verantwoordelijke
portefeuillehouders Wmo al met de voorliggende regeling ingestemd.

Op basis van artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen kan de
toestemming door de raad enkel worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.

Artikel 1 lid 2 Wgr luidt: “De colleges van burgemeester en wethouders en de
burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na
verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.”
Van de raadsleden wordt
gevraagd

Besluitvorming voor te bereiden.

Vervolgtraject

Na behandeling in de Raadsronde zal de centrumregeling voor de
raadsvergadering van 10 september 2019 worden geagendeerd.

