
Besluitenlijst domeinvergadering sociaal 

2 november 2021 
 
Aanvang:  2 november om 17:00 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal 
Domeinvoorzitter: Dhr. Severijns 
Domeingriffier:  Dhr. Golsteijn 
 
Aanwezige fracties (14): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, 
50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, Groep Maassen, Lijst Imgriet Habets 
 
Niet aanwezige fracties (2): SAB, Groep Alexander Lurvink 
 
Aanwezige domeinleden (21): Heine (CDA), Es Sadki (CDA), Boelen (SPM), Lejeune (SPM),  
Janssen (GroenLinks), Korsten (GroenLinks), Mertens (D66), Van Gool (PvdA),  
Van den Eeckhout (PvdA), Slangen (PvdA), Noteborn (VVD), Vrehen (SP),  
Garnier (Partij Veilig Maastricht), Voorst (Partij Veilig Maastricht), Miesen (PVV), Meijer (50PLUS), 
Van Es (50PLUS), Van Keulen (Liberale Partij Maastricht), Tiber (Groep Gunther),  
Simona Maassen (Groep Maassen), Imgriet Habets (Lijst Imgriet Habets) 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Bastiaans, Bastiaens, en Jongen 
 

1. Opening (mondeling) 
De voorzitter opent om 17.00 uur de domeinvergadering sociaal. 
De agenda wordt vastgesteld, waarbij enige flexibiliteit betracht wordt en agendapunt 5 en 6 
worden omgewisseld qua behandelvolgorde. 
Tevens wordt de besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 2021 vastgesteld. 
 

2. Mededelingen, status toezeggingen (mondeling) 
Er zijn door de domeinleden geen mededelingen gedaan. 
 
Wethouder Jongen heeft twee mededelingen: 
- Het college en LVO zullen via de dagmail een uitnodiging aan de raad sturen voor een 

informele bijeenkomst bij LVO aangaande het convenant/de denominatie. De 
bijeenkomst is voorzien op 15 november van 17.30-19.00. Deze informele bijeenkomst is 
de opmaat naar het formele besluitvormingsproces dat begin 2022 is voorzien. 

- Op zaterdag 27 november is er een informatiemarkt voor de Maastrichtse bevolking (en 
ook voor de raad) over een mogelijke campus op de groene loper. 

 
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt n.a.v. de lijst met toezeggingen. 

 
3. Rondvraag aan het college (mondeling)  

Er zijn vooraf door de heer Janssen (GroenLinks) onderwerpen van vragen aangekondigd.  
De vragen zijn vooraf toegevoegd bij de stukken van de domeinverandering. 
 
Vragen menstruatiearmoede 
Wethouder Bastiaens reageert op de vragen, en geeft daarbij aan dat hij zich verder gaat 
verdiepen in het onderwerp.  



 

Toezeggingen:  
- Wethouder Bastiaens zegt toe voor het einde van het jaar terug te komen op het 

aangedragen onderwerp menstruatiearmoede, en de wijze waarop dit in Maastricht al 
dan niet wordt opgepakt. 

 
4. Jaarplanning (ter informatie) 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 

5. Plan van aanpak verbetering toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen  
(ter besluitvorming) 
De domeinleden zijn middels een korte introductie door wethouder Bastiaans en 
aansluitende vragenronde geïnformeerd.  
Wethouder Bastiaans reageert op de vragen en bijdragen van de domeinleden. 
 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 9 november 2021. Voor bijna alle aanwezige 
domeinleden is het een hamerstuk. 
 

Toezeggingen:  
- Wethouder Bastiaans zegt toe op een later moment terug te komen op de stand van 

zaken van de 9 punten uit de inclusieagenda. 
- Wethouder Bastiaans zegt toe voor de raadsvergadering van 9 november 2021 

schriftelijk terug te komen op de vragen aangaande de locatie van het toilet bij het 
Vrijthof, de toegankelijkheid en de schoonmaak. 

- Wethouder Bastiaans zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag aangaande de 
eventuele andere gemeentelijke locaties die gescreend kunnen worden. 

- Wethouder Bastiaans zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag aangaande de 
specificatie van de post personele inzet. 

 
 

6. Monitor sociaal domein (ter informatie) 
Na een korte introductie door wethouder Bastiaans zijn de domeinleden middels een 
presentatie door ambtenaar Otten geïnformeerd. Vervolgens stellen diverse domeinleden 
vragen en geven ze suggesties, waarop door de aanwezige wethouders wordt gereageerd. 
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 

Toezeggingen:  
- Wethouder Jongen zegt toe de raad voor de raadsvergadering van 9 november 2021 te 

informeren over de onderbouwing van het totale budget. 
- Wethouder Jongen zegt toe op een later moment de nadere analyse rondom sociaal 

medische indicatie irt VVE uit te voeren. 
- Wethouder Jongen zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag aangaande de 

financiële aspecten/bekostiging rondom de pilot Manjefiek. 
- Wethouder Jongen zegt toe de vraag over de proeftuinen schriftelijk te beantwoorden. 
- Wethouder Bastiaans zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag aangaande 

Omnibuzz. 

 



 
7. Programmabegroting 2022 (programma’s 4 Onderwijs en 6 Sociaal Domein)  

(ter besluitvorming) 
Bij programma 4 Onderwijs zijn er - aanvullend op de eerder schriftelijk beantwoorde vragen 
- ter vergadering geen vragen gesteld. 
Bij programma 6 Sociaal Domein worden door enkele domeinleden bijdrages geleverd en 
vragen gesteld. De wethouders reageren hierop en de vragen worden beantwoord.  

 

Toezeggingen:  
- Wethouder Bastiaans zegt toe de raad deze week te informeren over de wijze waarop en 

op welk moment een overzicht van de al dan niet gerealiseerde zaken uit het 
coalitieakkoord door het college verstrekt kan worden.  

 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 9 november 2021. 
 

8. Sluiting (mondeling) 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20.03 uur de vergadering. 
 
 
  


