
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Informatieronde raadsvoorstel budget Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal 
Domein 

Datum 7 juli 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar CJ Hendrikx 
Telefoonnummer: 043-3504687 
Karin.Hendrikx@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 (ivm raadsopdracht 16.03.2021 / budgetrecht) 

Verloop voorgaande 
proces 

Op basis van de raadsopdracht van 16 maart 2021 (amendement PvdA cs) is 
het Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein tot stand gekomen. Als 
onderbouwing voor de nog openstaande budgetclaim van €0,75 mln. (vanuit 
het traject Verbeterplan Sociaal Domein). En met een zorgvuldig proces tav 
betrokkenheid medewerkers en medezeggenschap. Voortgaan op de 
ingeslagen weg is geen optie meer. Daarom wordt het deze keer anders 
aangepakt. 

Inhoud  Het Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein ziet primair op de 
veranderopgave van de interne organisatie en dienstverlening. En hoewel dat 
thema formeel niet tot de bevoegheden van de gemeenteraad behoort, is het 
goed hier integraal kennis van te nemen. Allereerst als onderbouwing van de 
nog openstaande budgetclaim. Daarnaast om samen de complexiteit van (de 
verandering in) het sociaal domein te doorleven. Om van daaruit weer vooruit 
te kunnen kijken, in de aanloop naar het opstellen en vaststellen van de 
Sociale Visie 2040. 

Er is geen wondermiddel om de tekorten in één klap op te lossen. Wel kan 
worden gewerkt aan inzicht en overzicht, aan samenhang en focus. Van 
waaruit een een duidelijke en breed gedragen koers ontstaat, en daarmee een 
helder kader voor ons handelen. Door grip te krijgen op het hier en nu, wordt 
de toekomst(ige) uitvoering van het sociaal domein veiliggesteld. Gelijktijdig 
kan zo ook weer (financiële) ruimte worden gecreëerd voor de stad als totaal. 

Bij de behandeling van het Verbeterplan Sociaal Domein heeft de raad €0,55 
mln. toegekend van de oorspronkelijke claim van €1,3 mln. Dit was van belang 
om de meest urgente zaken al op te kunnen pakken. Op basis van het 
Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein is van de restantclaim ad €0,75 
mln. nog slechts €0,43 mln. nodig ter dekking van de totale kosten. De raad 
wordt gevraagd dit budget beschikbaar te stellen, te bekostigen uit de 
algemene reserve. 



 

 

 

 

 

 

 

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 inforonde via de live stream te volgen. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee. 

Vervolgtraject Na de informatieronde op 7 juli a.s. vinden debat en besluitvorming plaats 
tijdens de (fysieke) raadsvergadering van 21 juli 2021. 

 


