
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Plan Zicht op Thuis 

Datum 08 juni, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar BAHEM Vaessen 
Telefoonnummer: 043-350 4104 
Bianca.Vaessen@maastricht.nl 

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

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het Plan is opgesteld samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. 

Verschillende disciplines hebben input geleverd. 

Het plan is gelezen door hoogleraar Judith Wolf van de Radboud Universiteit 
(betrokkene bij de Preventie Alliantie Dakloosheid) en feedback is verwerkt. 

Plan is besproken in de gemeentelijke gremia zoals Platform Sociaal, MT 
Sociaal, Directiegroep Maastricht-Heuvelland en Portefeuillehoudersoverleg 
Maastricht-Heuvelland 

Op 4 maart is er in de klankbordgroep sociaal domein in algemene zin 
gesproken over het thema dakloosheid. 

Op 13 april vond er een dialoogsessie plaats met een afvaardiging van de 
regionale adviesraden. 

Op  22 april vind er een klankbordbijeenkomst plaats met de huidige 
aanbieders van beschermd wonen. 

Op 11 mei is het plan geagendeerd bij het college. 

Op 25 mei is de informatieronde van de gemeenteraad 

Inhoud  Het plan Zicht op Thuis is het vervolg van het Regioplan Beschermd Thuis 
2020 dat door de gemeenten van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 
Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul was vastgesteld. Met 
dit plan geven we richting aan het organiseren van een passend thuis voor 
kwetsbare mensen uit Maastricht en Heuvelland die een beroep moeten doen 
op de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. De ingeslagen weg 
van het Regioplan Bescherm Thuis 2020 wordt daarmee voortgezet en voldoet 
daarmee aan de Norm voor Opdrachtgeverschap. Het plan geeft de koers en  
de daarbij behorende opgave weer voor de komende jaren. 

Het plan dient dan ook als input voor de herijking inkoop Wmo per 2022. 

 



 

 

 

 

 

 

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 het 
voorliggende raadsvoorstel. 

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 livestream te volgen. 

Vervolgtraject Zoals in het plan te lezen is, is samenwerking cruciaal om de opgave te 
vervullen. Enerzijds is dat met onze collega gemeenten. Anderzijds met 
woningcoöperaties en zorgaanbieders. Er is al een bestuurlijk overleg wonen 
wijken en zorg geïnitieerd die verschillende uitvoeringsaspecten van het plan 
aan het uitwerken zijn. Verder gaat de samenwerking tussen de 6 gemeenten 
nog geformaliseerd worden als het nieuwe objectieve verdeelmodel door het 
Rijk is vastgesteld. Daarmee voldoen we aan de Norm voor 
Opdrachtgevershap die voor beschermd wonen geldt. 

Verdere behandeling van en besluitvorming over het raadsvoorstel is voorzien 
in de raadsvergadering van 22 juni 2021. 

 


