
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

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

Datum Behandeling    16 maart 2021  

Portefeuillehouder(s)   Wethouder Bastiaans (Inkoop Wmo),  

  Wethouder Jongen (Transformatieplan Jeugd) 

Aanwezig  Via MS-Teams: woordvoerders, wethouders Bastiaans en Jongen, ambtenaren 
Van der Pool, Hendriks, Van Ool, Meertens, Vaessen en Rondas, voorzitter en 
secretaris.  
Via de live-stream: overige raadsleden, burgerleden, ambtenaren, en burgers 

Woordvoerders    Van der Heijden (CDA), Habets (SPM), Janssen (GroenLinks), Mertens (D66),  
  Fokke (PvdA), Limpens (VVD), Vrehen (SP), Voorst (Partij Veilig Maastricht),  
  Schulpen (SAB), Van Est (50PLUS), Nuyts (Liberale Partij Maastricht),  
  Tiber (Groep Gunther). 

Voorzitter  Dhr. Van der Gugten 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen, en de spreektijden. 
 
De woordvoerders krijgen vervolgens de gelegenheid om in twee termijnen een 
bijdrage te leveren en op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt over o.a.: de relatie met de bezuinigingen en het 
verbeterplan sociaal domein, duiding 1/3e deel van de kosten beschermd wonen, 
aanvullen algemene reserves, reactie regio transformatieplan jeugdhulp, druk op 
agenda en ambtelijk apparaat, nadere uitleg inkoopvarianten, mate van urgentie, 
voorschieten voor de regio, daling financiële post schema pagina 6. Ook is aan 
de orde de mate van keuzevrijheid en maatwerk, overgangsregeling, 
consequenties van een beperkt aantal aanbieders, buitenlandse aanbieders, 
financiële verrekening met regiogemeenten, arbitragezaak VNG. Verder is er 
aandacht voor de bekostiging vanuit de algemene reserve, besluitvorming door 
de gemeente(raden) in de regio, niet passende jeugdhulp, semi-bindend advies, 
overleggen met de provincie, advies IASD, en betrokkenheid raad vervolgtraject. 

    
De portefeuillehouders reageren op de bijdragen van de woordvoerders.    
 

  De voorzitter inventariseert of de raadsvoorstellen rijp zijn voor behandeling in de    
  raadsvergadering, hetgeen voor de aanwezige fracties het geval is.    
  Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering. 

Toezeggingen  1. Wethouder Bastiaans zeg toe de vraag aangaande de afwegingscriteria bij de 
keuze tussen verschillende inkoopvarianten schriftelijk danwel in een sessie 
te beantwoorden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Investeringsbudget herijking inkoop Wmo begeleiding en beschermd wonen / 

Transformatieplan Jeugd Zuid-Limburg 2023 

Datum 16 maart, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans 

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 

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

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

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. 
Voorafgaand aan deze raadsronde heeft er op 2 maart jl. een informatieronde 
plaatsgevonden.  

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. Ten tijde van deze raadsronde hebben er bestuurlijke gesprekken 
plaatsgevonden in de regio zodat inzichtelijk is of de gemeenten in Zuid-
Limburg de vereiste financiële bijdrage zoals in het Transformatieplan per 
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gemeente is opgenomen, gaan bijdragen. Daarnaast heeft er op 2 maart jl. een 
informatieronde voor de gemeenteraad van Maastricht plaatsgevonden. 

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 
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 Zuid-
Limburg 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 

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

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 toeschouwer de ronde via de live-stream te volgen. 



 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject Inkoop Wmo 

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 raadsronde zal eind maart (voor de raadsvegadering van 30 maart 
2021) in de regio een bestuurlijk overleg plaatsvinden met alle 16 gemeenten 
in Zuid-Limburg. In dit overleg zal dit transformatieplan besproken worden. Op 
basis van onze centrumregeling adviseert 2/3 van de aanwezige leden de 
centrumgemeente over het transformatieplan. Ook wordt er dan een besluit 
genomen over de financiële bijdragen van individuele gemeenten. 
Voorafgaand zal de raad voor de raadsvergadering van 30 maart 2021 
geïnformeerd worden over het besluit van de regio. Op die manier kan de raad 
in de raadsvergadering een besluit nemen. Na positieve besluitvorming van de 
raad zal zo spoedig mogelijk gestart worden met de werving voor de bezetting 
van de werkgroepen. 

 


