
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Rapport Visitatiecommissie financiele beheersbaarheid sociaal domein. 

Datum 30 juni 2021. 

Portefeuillehouders Wethouder: Anita Bastiaans. 

Programmanummer 6 Sociaal domein. 

Behandelend ambtenaar Tony Maas, tel. 043-3504119, e-mail tony.maas@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is door leden van de commissie geinformeerd over haar bevindingen 
en aanbevelingen m.b.t. het uitgevoerde onderzoek (zie verder bij inhoud).  

Vorm bijeenkomst Fysieke bijeenkomst voor raadsleden en burgerleden met ruimte om na een  
korte presentatie van ca. 10 minuten verhelderende/informatieve vragen te 
stellen aan leden van de commissie.   

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Niet van toepassing op het rapport. De aanbevelingen vormen input voor het 
verbeterproces van het sociaal domein en komen terug bij de sociale visie en 
het Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein. 

Verloop voorgaande 
proces 

Via een RIB is de raad op 17 februari geinformeerd over deelname aan een 
onderzoek naar grip in het sociaal domein door de Visitatiecommissie. Tevens 
zijn daarin de werkwijze en ondezoeksthema’s kort beschreven. Conform 
planning wordt het rapport van de Visitatiecommissie nu aan uw raad ter 
bespreking aangeboden.  Het rapport van de Visitatiecommissie is op 11 juni 
aan uw raad toegezonden. Het is op 11 juni eveneens toegezonden naar de 
colleges van alle Zuid-Limburgese gemeenten met het verzoek om het te delen 
met hun raden. Daarbij is aangegeven dat de Informatieronde voor hen is te 
volgen via livestream. 

Inhoud  De commissie heeft o.b.v. een documentstudie en intakegesprekken 2 
onderzoeksvragen benoemd: 

A: Hoe de beleidscyclus vruchtbaarder te maken, om zowel stuurbaarheid als 
leervermogen op realisatie van de inhoudelijke beleidsdoelen te vergroten en 
meer grip te krijgen op inhoud en uitgaven van het sociaal domein?  

B: Hoe te komen tot een onderbouwd, afgewogen door college en raad 
gedragen inzicht over welke zorg, hulp, of ondersteuning wezenlijk bijdraagt 
aan de doelstellingen van de inwoner, waarbij de geboden oplossing effectief 
en efficiënt is en past binnen de wettelijke kaders? 

De commissie geeft in haar rapport concrete aanbevelingen als antwoord op 
beide onderzoeksvragen.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen aan de 
Visitatiecommissie over haar bevindingen en aanbevelingen.  

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Wethouder Bastiaans geeft als aftrap een korte introductie. Daarna volgt zij 
samen met haar collega’s in beginsel als toehoorder de toelichting op het 
rapport en beantwoording van vragen van de raad door de Visitatiecommissie. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De aanwezige ambtenaren zijn als toehoorder aanwezig.   



 

 

 

 

 

 

 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

De Informatieronde is via livestream te volgen, waardoor openbaarheid en 
transparantie zijn geborgd. Fysieke aanwezigheid is wegens de nog geldende 
Corona-beperkingen helaas niet mogelijk. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

De wethouders van het sociaal domein uit Valkenburg aan de Geul en 
Meerssen hebben als toehoorder de bestuurlijke gesprekken met de 
Visitatiecommissie bijgewoond.  Zij worden uitgenodigd om als gast/toehoorder 
aanwezig te zijn bij de Informatieronde.  

Vervolgtraject Het rapport van de Visitatiecommissie is voor het college een belangrijke 
onderlegger voor het lopend traject m.b.t. de Sociale Visie en het Uitvoerings-
plan Duurzaam Sociaal Domein.  Het debat over het Uitvoeringsplan is 
gepland in juli. Het debat over de sociale visie zal plaatsvinden in december.  

 


