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De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, 

 

Constaterende dat: 

 

 de raad te laat betrokken is bij de dilemma’s van de gemeentelijke organisatie in het sociaal domein; 

 de informatievoorziening aan de raad ten aanzien van onderbouwing en te verwachten resultaten niet 

voldeed aan de eisen die de raad stelt om te komen tot een verantwoorde besluitvorming; 

 het college er niet in geslaagd is het sociaal domein zodanig te organiseren dat er duidelijke en werkbare 

regels zijn voor zowel  SZMH als aanbieders van zorg; 

 het college er niet in slaagt de raad plannen in het sociaal domein voor te leggen waarin concrete resultaten 

en effecten benoemd worden; 

 het daardoor voor de raad onvoldoende inzichtelijk is welke consequenties budgettaire keuzes hebben en 

ondanks grote inspanningen die de raad levert, het college er niet in slaagt dit inzicht te verschaffen aan de 

raad; 

 het daardoor ook niet duidelijk is hoe en met welke informatie, variabelen en logica bepaalde keuzes tot 

stand zijn gekomen; 

 bovenstaande problemen gedurende de gehele afgelopen raadsperiode onderwerp van discussie zijn 

geweest en het niet gelukt is hier substantiële verbeteringen in aan te brengen; 

 een gedeelte van de problematiek in het sociaal domein veroorzaakt wordt door onvoldoende beschikbaar 

stellen van middelen door de regering; 

 

Overwegende dat: 

 

 de raad over het sociaal domein nog regelmatig beleidsmatig onvoldoende geïnformeerd wordt; 

 de raad niet goed kan beoordelen of dit veroorzaakt wordt door de weerbarstige materie, onvoldoende 

inhoudelijke kwaliteit van het college of verschillen in verwachtingen tussen college en raad; 

 

BESLUIT: 

 

Uit te spreken: 

 zijn treurnis over de gang van zaken in het sociaal domein, het gebrek aan financiële overzicht en de 

gebrekkige informatievoorziening waardoor de controlerende verantwoordelijkheid van de raad werd 

ondermijnt;  

 

Het college op te roepen: 



 

 tot verbetering te komen ten aanzien van het besluitvormingsproces en de inhoudelijke informatie over het 

sociaal domein, teneinde het tanende vertrouwen in het college te herstellen voor de raad en de burgers; 

 

Het college op te dragen:  

 bij ieder raadsvoorstel in het sociaal domein en per kwartaal een schriftelijke evaluatie van de stand van 

zaken te agenderen - en daarbij te reflecteren en te rapporteren over de relevantie van kwetsbare zaken 

binnen de brede ontwikkelingen in het sociaal domein - en daarmee de raad in staat te brengen om het 

herstelproces precies en nauwkeurig te volgen. 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Alexander Lurvink 
Groep Alexander Lurvink 


