
Besluitenlijst domeinvergadering sociaal 

5 oktober 2021 
 
Aanvang:  5 oktober om 17:00 uur 
Vergaderlocatie: Maasmolen 
Domeinvoorzitter: Dhr. Severijns 
Domeingriffier:  Dhr. Golsteijn 
 
Aanwezige fracties (13): CDA, D66, VVD, PVV, SP, SPM, PvdA, GroenLinks, Partij Veilig Maastricht, 
50PLUS, Groep Gunther, Groep Alexander Lurvink, SAB 
 
Niet aanwezige fracties (2): Groep Maassen, Liberale Partij Maastricht  
 
Aanwezige domeinleden (26): Meijer (50PLUS), Van Est (50PLUS), B. Garnier (Partij Veilig 
Maastricht), Van Gool (PvdA), Demas (D66), Philipsen (Groep Alexander Lurvink), Heine (CDA), Van 
Loo (CDA), Van den Eeckhout (PvdA), Mertens (D66), Noteborn (VVD), Es Sadki (CDA), Habets (SPM), 
Van Gelooven (SP), Bolleman (GroenLinks), Miesen (PVV), Voorst (Partij Veilig Maastricht), Boelen 
(SPM), Tiber (Groep Gunther), Slangen (PvdA), Korsten (GroenLinks), Winants (PVV), Vrehen (SP), 
Lejeune (SPM), Verkoijen (VVD), Schulpen (SAB). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Bastiaans, Bastiaens, en Jongen 
 

1. Opening (mondeling) 
De voorzitter opent om 17.00 uur de eerste domeinvergadering sociaal. 
De agenda wordt vastgesteld, waarbij enige flexibiliteit betracht wordt. 
 

2. Mededelingen, status toezeggingen (mondeling) 
Er zijn door de domeinleden geen mededelingen gedaan. 
Wethouder Bastiaans maakt van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij de lijst met 
toezeggingen en geeft aan dat de lijst voor de volgende keer weer wordt ge-update.  
Imgriet Habets (SPM) vraagt aandacht voor oude toezeggingen en de context/omschrijving 
van de toezeggingen. Marlise Korsten (GroenLinks) staat stil bij de toezegging evaluatie 
wijkteams en de toezegging nulmeting. 

 
3. Benoemen vice-voorzitter (ter besluitvorming) 

De heer Van Est en mevrouw Tiber hebben zich kandidaat gesteld. Er volgt een schriftelijke 
stemming, waarvan de uitslag als volgt is: 13 geldig uitgebrachte stemmen, 0 
blanco/ongeldig, 9 stemmen voor de heer Van Est, 4 stemmen voor mevrouw Tiber.  
De heer Van Est is benoemd als vice-voorzitter van de domeinvergadering sociaal.  
 

4. Rondvraag aan het college (mondeling)  
Er zijn vooraf door de heer Vrehen (SP) onderwerpen van vragen aangekondigd.  
De vragen worden nog toegevoegd bij de stukken van de domeinverandering. 
 
Vragen privatisering van de ambulancezorg 
Wethouder Bastiaans beantwoordt de vragen mondeling, en zal het antwoord ook op schrift 
stellen. De heer B. Garnier (Partij Veilig Maastricht) stelt een vervolgvraag over de personele 



gevolgen bij de ambulancezorg, welke mee wordt genomen in de schriftelijke 
beantwoording. 

 
Vragen opvang dak- en thuislozen 
Wethouder Bastiaans beantwoordt de vragen mondeling, en zal het antwoord op de primaire 
vragen ook schriftelijk doen toekomen. De heer B. Garnier (Partij Veilig Maastricht), 
mevrouw Maren Slangen (PvdA), de heer Vrehen (SP), de heer Schulpen (SAB), mevrouw 
Tiber stellen enkele vervolgvragen. De wethouder beantwoordt de vragen en geeft aan dat 
de voortgang van dit dossier met de raad zal worden gedeeld als daar aanleiding voor is. 
 

Toezeggingen:  
- Wethouder Bastiaans zegt toe de beantwoording van de ingediende vragen van de SP 

over opvang dak-en thuislozen ook schriftelijk aan de raad te verstrekken. 
- Wethouder Bastiaans zegt toe de beantwoording van de ingediende vragen van de SP 

over privatisering ambulancezorg ook schriftelijk aan de raad te verstrekken, en daarin 
ook de vraag van PVM over de personele gevolgen mee te nemen. 

 
5. Jaarplanning (ter informatie) 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning.  
Marlise Korsten (GroenLinks) stelt een vraag over de behandelwijze van het visitatierapport 
en de doorontwikkeling duurzaam sociaal domein. De voorzitter reageert op de vraag en 
verwijst daarbij mede naar het agendapunt dat later op de agenda staat. 
 

6. Informatiesessie 50-gezinnenaanpak (ter informatie) 
De domeinleden zijn middels een presentatie en aansluitende vragenronde geïnformeerd. 
Wethouder Bastiaens doet een korte inleiding, waarna ambtelijk via een presentatie een 
nadere toelichting wordt gegeven. Ambtelijk zijn aan het woord Vanessa de Rond, Richard 
Vleugels, en Femke Oosterdijk, Yvonne van Kruchten, Jolien Hamers, Fabienne Geusens.     
De vragen van de domeinleden worden door de verschillende aanwezigen beantwoord.  
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 
7. Uitvoering motie halveren aantal kinderen in armoede 2030 (mondeling) 

De domeinleden zijn middels een presentatie en aansluitende vragenronde geïnformeerd. 
De presentatie wordt bij de stukken van de domeinvergadering in het RIS geplaatst.  
Wethouder Bastiaans en ambtenaar Dave Minis reageren op de vragen en bijdragen van de 
domeinleden. Er is geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 
 

Toezegging: Wethouder Bastiaens zegt toe begin november 2021 parallel aan de monitor 
sociaal domein via een RIB nadere informatie te verschaffen over (indicatoren) 
kinderarmoede.  

 
8. Verordening voorzieningen ondersteuning huisvesting onderwijs Maastricht 2021  

De domeinleden hebben enkele vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel.  
 

De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 19 oktober 2021. Voor bijna alle aanwezige 
domeinleden is het een hamerstuk. 
 

Toezegging: Wethouder Jongen zegt toe de vraag van 50PLUS aangaande het gelijktrekken 
van de bedragen schriftelijk te beantwoorden. 



 
 

X.  Tussentijdse mededeling wethouder Bastiaans (mondeling) 
Wethouder Bastiaans doet - met toestemming van de voorzitter - alsnog een mededeling. De 
mededeling gaat over het stopzetten van de ondersteuning aan een individueel persoon dat 
recent ook in de media is verschenen. De wethouder beantwoordt enkele vragen.  

 
9. Rapport VNG-visitatiecommissie (ter informatie) 

De domeinleden zijn door wethouder Bastiaans geïnformeerd over de actuele stand van 
zaken en hebben vragen kunnen stellen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de 
(besluitvormings)momenten waarop de raad wordt geïnformeerd en formeel aan zet komt. 
Afgesproken wordt om een volgende domeinvergadering stil te staan bij de verwevenheid 
van onderdelen, de samenhang met de doorontwikkeling duurzaam sociaal domein, de input 
van de raad over de aanbevelingen en de te ondernemen stappen. Er is thans echter geen 
bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 
 

Toezegging: Wethouder Bastiaens zegt toe voor een volgende domeinvergadering voor te 
bereiden op welke manier en voor welke onderdelen de raad betrokken kan worden 
aangaande de uitwerking van de aanbevelingen van het VNG-visitatierapport en de 
doorontwikkeling duurzaam sociaal domein, waarbij ook de formele 
besluitvormingsmomenten worden benoemd.  

 
10. Sluiting (mondeling) 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20:52 uur de vergadering. 
 
 
  


