
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst informatieronde  

Onderwerp  Informatieronde jaarstukken 2019 (sociaal) 

Datum Behandeling  24 juni 2020 

Portefeuillehouders  Wethouders Jongen, Janssen, Heijnen 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouder Jongen, Janssen, Heijnen, 
ambtenaren Dielissen, Kerbusch, Beckers en Hazar, de voorzitter en secretaris. 
Via de live-stream: raadsleden, burgerleden, en burgers 

Woordvoerders  
 

 

Onderwijs: Van der Heijden (CDA), Boelen (SPM), Korsten (GroenLinks), 
Politsch (D66), Van Gool (PvdA), Verkoijen (VVD), B. Garnier (PVM), Winants 
(PVV), Schulpen (SAB), Meijer (50Plus), Gunther (Groep Gunther). 

Sociaal domein: Es Sadki (CDA), Habets en Boelen (SPM), Janssen 
(GroenLinks), Demas (D66), Fokke (PvdA), Limpens (VVD), Schut (SP), B. 
Garnier (PVM), Winants (PVV), Schulpen (SAB), Meijer (50Plus), (Gunther 
(Groep Gunther). 

Voorzitter  John Steijns 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter heet iedereen welkom bij de informatieronde. Tevens schetst hij de 
inhoud en het verloop van deze ronde. Wethouder Janssen doet een verzoek 
namens het collega om de vragen behorende bij de portefeuille van voormalig 
wethouder De Graaf - voor zo ver die niet in de ronde beantwoord kunnen 
worden - schriftelijk te beantwoorden. Per programmanummer leveren de 
aanwezige woordvoerders een bijdrage. De wethouders - ambtelijk ondersteund - 
beantwoorden de vragen. De woordvoerders stellen vragen en maken opmerking 
over o.a.  
 
Onderwijs 
Het delen van informatie over roadshow, het delen van evaluatie knooppunten, 
overzicht planning lokale educatieve agenda en huisvestingsplan VO, meerdere 
vervoersvoorzieningen per leerling, verantwoordelijkheid knooppunten, VVE, 
toesturen plan van aanpak gezonde basisschool van de toekomst, vaste 
onderwijstafels, rol consulent jeugd, overzicht uitgaven van het IHP PO, 
leerlingenvervoer, schoolverzuim en schoolverlaters i.r.t. jeugdzorg, tijdstip 
aanreiken concept verslag accountant, fusiebesluit Sint-Maartenscollega en 
Porta Mosana College.  
 
Sociaal domein  
Stand van algemene reserve, participatieplaats, draaiknoppen, 
accountantsverklaring i.r.t. Wmo/zorggelden, percentages bij actieplan 
ouderenwerkloosheid, verhogen arbeidsparticipatie in de regio, opdracht 
gemeente aan Annex BV, teruggevorderd uitkeringsgeld in relatie tot gemaakte 
uitvoeringskosten, no-credit-game-over en moneyways, inzicht inkomsten en 
uitgaven sociale domein van de gemeente Maastricht en de regio, landelijke 
herziening gemeentefonds, bureaucratie en doorlooptijd bij passende 
ondersteuning, eventuele wijziging concept-accountantsverklaring, aanvraag 
voor bijdrage van fonds VNG, 50-gezinnenaanpak. 



 

 

 

 

 

De voorzitter herhaalt de toezeggingen en geeft aan dat er diverse vragen 
schriftelijk beantwoord zullen worden. Daarna sluit hij de informatieronde. 

Toezeggingen  1. Wethouder Jongen zegt toe dat de evaluatie van de knooppunten 

desgevraagd met de raadsleden gedeeld kan worden. 

2. Wethouder Jongen zegt toe jaarlijks de uitgaven en voortgang IHP 

primair onderwijs met de raad te delen. 

3. Wethouder Janssen zegt toe dat schriftelijke beantwoording van de 

eventuele openstaande vragen behorende bij de portefeuille van 

voormalig wethouder De Graaf volgt.  

4. Wethouder Janssen zegt toe de vraag over de percentages bij het 

actieplan ouderenwerkloosheid schriftelijk te beantwoorden. 

5. Wethouder Janssen zegt toe de opdracht van de gemeente aan Annex 

met de raad te delen.  

6. Wethouder Janssen zegt toe na te gaan of het mogelijk is om inzicht te 

geven in de gemaakte uitvoeringskosten bij teruggevorderd 

uitkeringsgeld. 

7. Wethouder Heijnen zegt toe de vraag over terugvordering van kosten en 

niet verklaarbare uitgave uit de accountsverklaring schriftelijk te 

beantwoorden.  

8. Wethouder Heijnen zegt toe de ingebrachte casus met het betreffende 

raadslid op te pakken, en daarbij ook de wachttijden te bekijken. 

9. Wethouder Janssen zegt toe de raad direct te informeren op het moment 

dat de concept accountantsverklaring wijzigt. 

10. Wethouder Jongen zegt toe duidelijkheid te verschaffen over de 

verschillende landelijke fondsen waaruit geput wordt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde  

Jaarstukken 2019 Sociaal 

 

Onderwerp Jaarstukken 2019 – Sociaal 

Datum 24 juni 2020 

Portefeuillehouder College 

Programmanummer 4. Onderwijs 

6. Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar RPJ Baggen 
Telefoonnummer: 043-350 4390 
roger.baggen@maastricht.nl  

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Informatie is uitgewisseld tussen college en raadsleden en iedereen is op een 
gelijk kennisniveau gebracht. 

Vorm bijeenkomst Beantwoorden van verhelderende/informatieve vragen uit de raad. 

Tijdens deze informatieronde kunnen vragen worden gesteld over de 
jaarstukken 2019 en nadere vragen n.a.v. de reeds gestelde technische 
vragen en antwoorden.  
 
Er vinden meerdere sessies plaats te weten: 

- bestuur en economie (programmanummers 0, 1, 3, 5 cultuur en 
recreatie) - 23 juni 

- fysiek (programmanummers 2, 5 sport, 7, 8) - 23 juni 
- sociaal (programmanummers 4 en 6) - 24 juni 

 
In de informatieronde sociaal kunnen vragen gesteld worden aangaande de 
beleidsvelden onderwijs en sociaal domein.  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 28 mei 2020 zijn de jaarstukken 2019 ter beschikking gesteld aan de raad. 

Raads- en burgerleden hebben technische vragen kunnen indienen tot uiterlijk 
12 juni 12 uur. Deze vragen worden 19 juni schriftelijk beantwoord. 

Inhoud  De jaarstukken bestaan uit de gemeenterekening en het jaarverslag. Zij 
vormen het sluitstuk van de P&C cyclus. In de jaarstukken legt het college 
verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de prestaties 
uit de programmabegroting. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen zodat zij 
alle informatie hebben om later het debat te kunnen voeren. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Waar mogelijk vragen te beantwoorden en/of een korte introductie/toelichting 
te geven. 

Van de ambetenaar wordt 
gevraagd 

De wethouder te ondersteunen in het delen van informatie met de raad door 
bijvoorbeeld vragen te beantwoorden of een korte presentatie te geven. 



 

 

 

 

 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder kennis te nemen van de bijdragen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee. 

Vervolgtraject Na de behandeling in de informatierondes zal de behandeling worden 
voortgezet in de raadsvergadering van 7 juli a.s. 

 

 

 


