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Ter besluitvorming liggen voor het raadsvoorstel ' investeringsbudget herijking WMO begeleiding en 
WMO beschermd wonen' en het raadsvoorstel ‘transformatieplan jeugd 2023’. In beide 
raadsvoorstellen wordt aan de regiogemeenten een eenmalige investering gevraagd voor de 
begeleiding van de inkoop WMO Beschermd Wonen en WMO Begeleiding en de jeugdhulp. Deze 
eenmalige investering is gevraagd om kwantitatief en kwalitatief de benodigde formatie op orde te 
brengen zodat er gewerkt kan worden aan de doorontwikkeling van de inkoop WMO en jeugdhulp, 
opdat per 1 januari 2022 de nieuwe contracten WMO en per 1 januari 2023 de nieuwe contracten 
jeugdhulp zijn afgesloten en geïmplementeerd. In deze RIB informeer ik u over de stand van zaken 
van het regionale overleg over beide plannen.  
 
WMO 
Gemeente Maastricht is als centrumgemeente aangewezen voor de inkoop WMO Beschermd 
Wonen voor de regio. De gevraagde kosten van 80.000 Euro komen volledig voor rekening van de 
gemeente Maastricht.  
 
Voor de extra investering die benodigd is voor inkoop van WMO Begeleiding is dit anders. Hier is 
een centrumregeling van kracht en conform verdeelsleutel wordt de Heuvellandgemeenten gevraagd 
in te stemmen met hun deel van de extra investeringskosten conform afgesproken verdeelsleutel. 
Het aandeel van de heuvelland gemeenten bedraagt 67.200 Euro en het aandeel van gemeente 
Maastricht bedraagt 92.800 Euro. 
 
Inmiddels worden de richtingen van de inkoop 2022 concreter en blijkt dat de aanvullende expertise 
met name betrekking heeft op het Maastrichtse deel van de opdracht. Enerzijds vanwege de 
centrumrol van de gemeente Maastricht bij de dienstverlening beschermd wonen en anderzijds 
omdat de problematiek van de (kleinere) Heuvelland gemeenten van andere aard is dan de onze. En 
lijkt het erop dat de regio een andere behoefte heeft dan de gemeente Maastricht, waardoor er goed 
gekeken moet worden naar de benodigde expertise.  
 
Dit kan betekenen dat er verschillende inkoopmodellen en inkoopprocedures gevolgd dienen te 
worden waarbij andere expertise per inkoopprocedure nodig is. Voor gemeente Maastricht wijzigt dat 
niets aan de koers dat een beperkt aantal zorgaanbieders wordt gecontracteerd dat moet leiden tot 
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een betere beheersing en betaalbaarheid van de zorgkosten en er op 1 januari 2022 gewerkt worden 
met nieuwe contracten in navolging op de nieuw gekozen inkoopstrategie. 
 
De Heuvelland gemeenten wensen eerst de inkoopstrategie verder uit te werken voor WMO 
Begeleiding, keuzes te maken welke uitvoeringsvariant het best passend is voor hun gemeenten en 
stemmen daarom nu niet in met een investeringsbudget. Dit dient op basis van de uitwerking van de 
inkoopstrategie nader gespecificeerd te worden. Gezien de volledigheid en zorgvuldigheid van dit 
proces is het advies aan uw raad om dit raadsvoorstel aan te houden en zullen wij met een 
gereviseerd raadsvoorstel terug naar uw raad komen, waarin het voorstel en het beslispunt voor het 
Maastrichtse deel ongewijzigd deel blijft.  
 
Jeugdhulp 
Voor jeugdhulp is Maastricht centrumgemeente voor de 16 gemeenten uit de regio Zuid-Limburg. 
Ook in dit overleg hebben een aantal regiogemeenten aangegeven dat zij meer tijd willen voor de 
bestuurlijke besluitvorming rondom de benodigde investering. Op dit moment hebben we nog geen 
tweederde meerderheid. 
 
Bovenstaande betekent dat uw raad het advies wordt gegeven om in te stemmen met het 
aanhouden van dit raadsvoorstel. Wij zullen het raadsvoorstel op korte termijn weer terug agenderen 
voor besluitvorming door uw raad. Met de regio is afgesproken dat het bestuurlijke besluit over het 
Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg met twee weken is opgeschort, zodat bestuurders in de 
gelegenheid worden gesteld om met steun van hun colleges met het voorstel in te stemmen. 
Hiermee koersen we op een tweederde meerderheid voor het transformatieplan in de regio.   
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Anita Bastiaans, 
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit 
 


