
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 
 

Onderwerp Investeringsbudget herijking inkoop Wmo begeleiding en beschermd wonen / 
Transformatieplan Jeugd Zuid-Limburg 2023 

Datum 2 maart, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans (Inkoop Wmo),  

Wethouder Jongen (Transformatieplan Jeugd) 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar M Hendriks                                       DLD Meerten 
Telefoonnummer: 043-350 4720      043-350 4705 
Marc.Hendriks@maastricht.nl          Danny.Meerten@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 Korte presentatie (maximaal 15 minuten), gevolgd door het beantwoorden van 
verhelderende/informatieve vragen uit de raad 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Inkoop Wmo 

Het proces voor de herijking van de inkoop Wmo is in de voorbereiding 
inmiddels gestart. Specifiek voor de dienstverlening Wmo begeleiding en 
beschermd wonen wordt een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld op basis 
waarvan een beperkt aantal aanbieders zal worden geselecteerd.Anders dan 
de huidige inkoopsystematiek van ‘open house’ zal de nieuwe opdracht (deels) 
via Europese aanbestedingen op de markt worden gezet. Dit vraagt meer 
capaciteit en een andere deskundigheid dan op dit moment in de 
(inkoop)organisatie beschikbaar is. Dit raadsvoorstel moet gezien worden als 
een uitwerking van de eerder aangenomen bezuinigingsmaatregelen. 

Transformatieplan Jeugd 

Het transformatieplan Jeugd is een procesvoorstel dat ingaat op de uitwerking 
van bestaande kaders. Het beschrijft de aanpak van een regionaal proces om 
te komen tot al beschreven en vastgestelde verbeteringen (beleidskader 
jeugdhulp 2019) in de jeugdhulp. Het plan heeft dus geen directe 
consequenties voor burgers en/of zorgaanbieders. Deze procesaanpak is met 
alle overige 15 gemeenten in Zuid-Limburg zowel ambtelijk als bestuurlijk 
besproken.  

Inhoud  Inkoop Wmo 

In het kader van de verbeteropgave sociaal domein is het inkoopproces voor 
de taken begeleiding en beschermd wonen inmiddels gestart. Het project richt 
zich op de invoering van een nieuwe inkoopstrategie per 1 januari 2022 die 
moet leiden tot een betere beheersing en betaalbaarheid van de zorgkosten in 
het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met dit project 
geven we invulling aan de met de raad afgesproken bezuinigingsopgave 
binnen het sociaal domein, onderdeel Wmo. Voor de uitvoering van de inkoop 
wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
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investeringsbudget van € 172.800 voor de inzet van noodzakelijke extra 
capaciteit en deskundigheid. Deze kosten zijn niet eerder opgenomen bij de 
bezuinigingsmaatregelen en ook niet in het verbeterplan sociaal domein. 
Aanvullend wordt de regio gevraagd om een bijdrage van € 67.200 voor hun 
deel in de extra investeringskosten. 

Transformatieplan Jeugd 

Om beter in control te komen binnen het sociaal domein is een verbetertraject 
opgestart met vier pijlers. Eén van deze pijlers is het Transformatieplan Jeugd 
Zuid-Limburg 2023. Als de raad instemt met dit voorstel worden in de jaren 
2021 en 2022 door de jeugdregio Zuid-Limburg 10 verwervingen opgestart die 
leiden tot een inhoudelijke transformatie én een wijziging in de inkoop van 
jeugdhulp. Deze aanpak is ondersteunend aan het verbeterplan dat als 
Maastrichts spoor zorgt voor verbeteringen binnen het lokale sociaal domein. 
Met uitvoering van het transformatieplan geven we invulling aan de met de 
raad afgesproken bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein, onderdeel 
jeugdhulp. Het plan is onderdeel van de invulling van de algemene taakstelling 
budgetplafonds. Om te komen tot inhoudelijke verbeteringen binnen 
Jeugdhulp, is het noodzakelijk dat de komende tijd extra formatie ingezet 
worden teneinde te komen tot een andere manier van inkoop vanaf 2023. 
Hiervoor is een extra investering nodig van regionaal € 2,3 mln (Maastrichts 
aandeel € 414/k). Maastricht heeft als centrumgemeente in de regio 
ZuidLimburg een bijzondere positie op grond van de centrumregeling 
Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019. Al naar gelang het soort 
jeugdhulp, koopt Maastricht deze zorg in voor de gehele regio. Vanuit de rol 
als centrumgemeente wordt deze investering gedaan, echter, Maastricht zal 
het regionale aandeel in de investering, groot € 1,91 mln op de individuele 
gemeenten verhalen. 

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 de ronde via de live-stream te volgen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee. 

Vervolgtraject Inkoop Wmo 

Na deze informatieronde staat er nog een raadsronde gepland voor 16 maart 
2021. Besluitvorming staat gepland voor de raadsvergadering van 30 maart 
a.s. Na een positief raadsbesluit zal zo spoedig mogelijk met het project en 
benodigde bezetting gestart worden. 

Transformatieplan Jeugd 

Na deze informatieronde staat er nog een raadsronde gepland voor 16 maart 
2021 en een raadsavond op 30 maart 2021. Omdat gemeente Maastricht 
centrumgemeente is en er een flinke financiële bijdrage van de regio wordt 
verwacht (€ 1,92 mln), wordt dit plan ook in de regio gesondeerd. Er vinden 



 

 

 

 

 

 

met alle gemeenten individuele bestuurlijke gesprekken plaats. Daarnaast 
vindt eind maart een bestuurlijk overleg plaats waarbij dit plan wordt 
besproken. Dit overleg vindt plaats voor de raadsvergadering in Maastricht van 
30 maart 2021. Het proces in de regio loopt nagenoeg parallel aan het proces 
in de gemeenteraad van Maastricht. Voorafgaande aan de raadsvergadering 
van 30 maart 2021 zal de regio een besluit nemen. Op die manier kan door de 
gemeenteraad van Maastricht een definitief besluit worden over dit 
raadsvoorstel. 

 


