
Besluitenlijst domeinvergadering sociaal 

11 januari 2022 
 
Aanvang:  11 januari 2021 om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Digitaal via MSTeams  
Domeinvoorzitter: Dhr. Van Est (agendapunten 1 t/m 5 en 8 t/m 9) 

Dhr. Steijns (agendapunten 6 en 7) 
Domeingriffier:  Dhr. Golsteijn 
 
Aanwezige fracties (12): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, 
SAB, 50PLUS, Groep Gunther 
 
Niet aanwezige fracties (14): Liberale Partij Maastricht, Groep Alexander Lurvink, Groep Maassen, 
Lijst Imgriet Habets 
 
Aanwezige domeinleden (24):  
Meijer (50PLUS), Boelen (SPM), Demas (D66), Van den Eeckhout (PvdA), Es-Sadki (CDA),  
B. Garnier (Partij Veilig Maastricht), Van Gool (PvdA), Heine (CDA), Van Gelooven (SP), Klein (VVD), 
Korsten (GroenLinks), Lejeune (SPM), Limpens (VVD), Maillé (VVD), Janssen (GroenLinks),  
Mertens (D66), Miesen (PVV), Elfassih (D66), Schulpen (SAB), Slangen (PvdA), Tiber (Groep Gunther), 
Voorst (Partij Veilig Maastricht), Vrehen (SP), Schut (SP) 
 
Aanwezig college: 
Wethouders A. Bastiaans, F. Bastiaens, en Jongen 
 

1. Opening (mondeling) 
Voorzitter Van Est opent om 18.00 uur de domeinvergadering sociaal. 
De agenda wordt vastgesteld, waarbij enige flexibiliteit betracht wordt rondom de pauze. 
Er wordt aangegeven dat de vergadering bij de agendapunten 6 en 7 wordt voorzeten door 
de heer Steijns. Tevens worden het verslag en de besluitenlijst van de domeinvergadering 
van 7 december 2021 vastgesteld. 
 

2. Mededelingen, status toezeggingen (mondeling) 
Er zijn door de domeinleden en wethouders geen mededelingen gedaan. 

 
Mevrouw Korsten (GroenLinks) vraagt of de lijst met toezeggingen actueel is, aangezien zij de 
indruk heeft dat er zaken opstaan die al zijn afgedaan. De voorzitter geeft aan dat de griffie 
hier bij haar op terug zal komen. Verder worden er geen vragen gesteld of opmerkingen 
gemaakt naar aanleiding van de lijst met toezeggingen. 

 
3. Rondvraag aan het college (mondeling)  

Er zijn vooraf geen onderwerpen van vragen aangekondigd. Ook ter vergadering heeft 
niemand van de domeinleden een vraag. 

 
4. Jaarplanning (ter informatie) 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. 
 
 
 



5. Informatiesessie Wsnp/Msnp (schuldsanering natuurlijke personen) (ter informatie) 
Na een inleiding door mevrouw Demas (D66) en wethouder Bastiaens over de aanleiding van 
het agendapunt volgt informatie vanuit het werkveld. De domeinleden zijn via bijdragen van 
externe sprekers geïnformeerd over het onderwerp:  
- mevrouw Sara Van de Walle van Batta Bewindvoering over de rol van 

beschermingsbewind; 
- mevrouw Kelly Esten van de Kredietbank Limburg over de rol van schuldhulpverlening; 
- mevrouw Peggy Aarts van Aarts WSNP Bewindvoering over de rol van WSNP; 
- de heer Mathijs Didden over de rol van de rechtbank. 
Verder is ook de heer Horsch (Kredietbank Limburg) aanwezig voor het beantwoorden 
vragen. Diverse domeinleden stellen vragen over het onderwerp. De aanwezige externen en 
de wethouder geven een reactie en beantwoorden de vragen.  
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 
 

6. Overlegrecht voortgezet onderwijs - LVO (incl. UWC) (ter bespreking) 
Na een aftrap door de heer Bernard als vertegenwoordiger van LVO zijn de domeinleden in 
de gelegenheid om in het kader van het overlegrecht met de heer Bernard, de heer 
Neutelings en mevrouw Stuit van LVO in gesprek te gaan. Wethouder Jongen, en de 
vertegenwoordigers van LVO reageren op de vragen en bijdragen van de domeinleden.  
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 
7. Informatiesessie mogelijkheden toezichthoudende rol raad in relatie tot denominatie LVO 

scholen (ter informatie) 
Na een inhoudelijke inleiding door de wethouder worden de domeinleden via bijdragen van 
de vertegenwoordigers van LVO geïnformeerd. Namens LVO leveren de heer Neutelings en 
de heer Bernard een bijdrage. Verder zijn vanuit LVO ook mevrouw Stuit, mevrouw Hanssen, 
mevrouw Corsten, de heer Bergmans, en de heer Linssen aanwezig voor het beantwoorden 
van vragen. Diverse domeinleden stellen vragen. Wethouder Jongen, en de aanwezige 
vertegenwoordigers van LVO reageren op de vragen en bijdragen van de domeinleden.  
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 

Toezeggingen:  
- Wethouder Jongen zegt toe dat de juridische vraag aangaande artikel 4.1 van het 

convenant schriftelijk wordt beantwoord. 

 
8. Motie ambulancedienst (ter informatie) 

De domeinleden zijn ter vergadering nader geïnformeerd in relatie tot in december 2021 
aangehouden motie. Wethouder Bastiaans en de heer Frank Klaassen (GGD Zuid-Limburg) 
geven een toelichting en beantwoorden de vragen van de diverse domeinleden. De 
domeinleden leveren een bijdrage over de motie.  
 
De voorzitter roept de indienende fractie op om tijdig aan te geven of ze de aangehouden 
motie alsnog ter stemming willen brengen in een raadsvergadering. Ter vergadering geeft 
mevrouw Schut (SP) aan dat ze dit eerst met de fractie spreekt. 
 

9. Sluiting (mondeling) 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21.49 uur de vergadering.  


