
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde  

Onderwerp  Raadsronde Pre-Begroting – onderdeel ‘sociaal’ 

Datum Behandeling  26 augustus 2020 

Portefeuillehouders  College van B&W  

Aanwezig  Via MS-teams (video-vergaderen): diverse raads- en burgerleden, collegeleden 
Heijnen, Jongen en Janssen, enkele ambtenaren, de voorzitter en secretaris. 
Via de live-stream: overige raads- & burgerleden, en burgers 

Woordvoerders  
 

 

Gedurende de raadsronde wisselen diverse fracties van woordvoerder, naar 
gelang het onderwerp c.q. de programmanummers.  

Sociaal domein: 

Van der Heijden (CDA), Habets (SPM), Korsten en Janssen (GroenLinks), 
Mertens (D66), Fokke en van Gool (PvdA), Limpens (VVD), Schut (SP),                         
B. Garnier (PVM), Winants (PVV), Schulpen (SAB), Van Est (50PLUS),                       
Nuyts (LPM), Tiber (Groep Gunther) 

Onderwijs: 

Van der Heijden (CDA), Boelen (SPM), Korsten (GroenLinks), Demas (D66), 
Slangen (PvdA), Verkoijen (VVD), Schut (SP), B. Garnier (PVM), Winants (PVV), 
Schulpen (SAB), Van Est (50PLUS), Nuyts (LPM), Tiber (Groep Gunther)  

Voorzitter  Dhr. Brüll 

Secretaris(sen) Dhr. Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter 
benadrukt dat het een raadsronde betreft en vraagt aandacht voor de digitale 
spelregels en orde. Er zijn vooraf reeds verschillende technische vragen 
gesteld en beantwoord, die zijn opgenomen in het raadsinformatiesysteem. 

 
Achtereenvolgens krijgen woordvoerders de gelegenheid om vragen te stellen 
en opmerkingen te maken over de programma’s ‘sociaal domein’ en ‘onderwijs’.  
 
Sociaal domein 
Er worden in twee termijnen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a. 
meenemen raad bij de herijking van het sociaal domein, huidige stand van zaken 
tekorten sociaal domein, bevindingen wethouder Wmo, mate van aandacht voor 
transformatie, juiste mensen op de juiste plek in de organisatie, faciliteren en 
integratie adviesgroepen, alternatieve bezuinigingen, pm-posten, scootmobielen 
als algemene voorziening, budgetplafonds i.r.t. uitputting gedurende het jaar, 
monitoring aantal pleeggezinnen, hoogte van de bezuinigingen in pre-begroting 
en begroting, praktische uitwerking rondom scootmobielen, aanvalsplan armoede 
i.r.t. pre-begroting, inzet BUIG-middelen, voorstellen m.b.t. GGZ en personen 
met verward gedrag, afschaffen innovatiebudget, integreren 50-gezinnenaanpak, 
noodplan jeugd, opzeggen contracten aanbieders, percentage bij generieke 
declaratieregelingen ombouwen tot maatwerkbudget, stand van zaken SIF-
gelden, korten op preventie, zorggelden, bezuinigingen beleidsveld jeugd, 
gebruik participatiegelden, afgewogen uitwerking beleidsveld armoede, 
subsidieregeling vrijwilligersorganisaties, anders organiseren sociaal domein 



 

 

 

 

 

(intern en extern), vergroten aandeel PGB, niveau van voorzieningen voor 
burgers, eerstelijnszorg, gefaseerde aanpak bezuinigingen, aanscherpen 
indicaties, mantelzorgsubsidies, dubbelingen voorkomen bij voorzieningen, 
vangnet OGGZ, gevolgen van keuzes op burgers en organisaties,  
budgetplafonds i.r.t. open eind regeling, kinderboerderij De Heeg en 
dagbesteding, vervangende wethouder ter aanvulling college, monitoren en 
informeren raad over ontwikkelingen, trendbreuk Zuid-Limburg, reden van 
overheveling onderwerpen armoede van longlist naar shortlist, afbouwregelingen 
ter verzachting voor burgers, declaratieregelingen, wijze van controle bij PGB.           
  
De portefeuillehouders geven een reactie op de gestelde vragen en 
opmerkingen.    
 
Onderwijs 
Er worden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a. 
keuzevrijheid van ouders, leerlingenvervoer, budgetten huisvesting onderwijs, 
investeringsbedragen IHP, innovatiegelden.     
 
De portefeuillehouder geeft een reactie op de gestelde vragen en opmerkingen.    
 
De voorzitter schetst het vervolgproces rondom de pre-begroting, bedankt de 
aanwezigen en sluit de raadsronde. 

Toezeggingen  1. Wethouder Janssen zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de vraag 
inzake de aanvullende zorgverzekering. 
2. Wethouder Heijnen zegt toe de openstaande vragen over scootmobielen 
schriftelijk te beantwoorden. 
3. Wethouder Jongen zegt toe dat het college de openstaande vraag over 
mensenhandel schriftelijk zal beantwoorden. 

 

Rondebriefje Raadsronde Pre-begroting  

Onderwerp Pre-begroting 2021 – onderdeel ‘sociaal’  

Datum 26 augustus 2020 

Portefeuillehouder College van B&W 

Programmanummer 4. Onderwijs 

6. Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar  

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Begin maart heeft het college de ‘Onderlegger bezuinigingsproces’ aan de 
raad ter beschikking gesteld. Voorts is het KPMG-rapport in de raad 
besproken. Medio juni heeft het college de pre-begroting als voorstel 
aangeboden aan de raad. Vanuit inwoners en organisaties uit de stad zijn via 
de stadsronde van 1 juli en als ingekomen stuk bijdragen aangereikt 
aangaande de pre-begroting en de bezuinigingsvoorstellen. 



 

 

 

 

 

Inhoud  De pre-begroting 2021 wordt vooruitlopend op de programmabegroting 2021 
door de raad behandeld. De pre-begroting bevat noodzakelijke maatregelen 
om een sluitend financieel meerjarenbeeld te realiseren.  

Middels deze raadsronde kunnen raads- en burgerleden debatteren over en 
een bijdrage leveren in het kader van de pre-begroting (inclusief 
bezuinigingen). Tijdens de raadsronde komen een aantal begrotingsthema’s 
aan bod; programma 4 en 6. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen. 

Vervolgtraject Op 1 september gaat de raad in de raadsvergadering over tot besluitvorming 
over de pre-begroting en de bezuinigingsvoorstellen. 
In november neemt de raad een besluit over de programma-begroting 2021. 

 

 


