
Besluitenlijst domeinvergadering sociaal 

7 december 2021 
 
Aanvang:  7 december 2021 om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Maasmolen 
Domeinvoorzitter: Dhr. Van Est 
Domeingriffier:  Dhr. Golsteijn 
 
Aanwezige fracties (13): CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, 
50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, Lijst Imgriet Habets 
 
Niet aanwezige fracties (3): SAB, Groep Alexander Lurvink, Groep Maassen 
 
Aanwezige domeinleden (21): Heine (CDA), Boelen (SPM), Lejeune (SPM), Korsten (GroenLinks), 
Janssen (GroenLinks), Demas (D66), Mertens (D66), Elfassih (D66), Van Gool (PvdA),  
Van den Eeckhout (PvdA), Slangen (PvdA), Maillé (VVD), Klein (VVD), Van Gelooven (SP),  
B. Garnier (Partij Veilig Maastricht), Voorst (Partij Veilig Maastricht), Miesen (PVV), Meijer (50PLUS), 
Nuyts (Liberale Partij Maastricht), Tiber (Groep Gunther), Habets (Lijst Imgriet Habets)  
 
Aanwezig college: 
Wethouders A. Bastiaans, F. Bastiaens, en Jongen 
 

1. Opening (mondeling) 
De voorzitter opent om 18.00 uur de domeinvergadering sociaal. 
De agenda wordt vastgesteld, waarbij enige flexibiliteit betracht wordt rondom de pauze. 
Tevens worden het verslag en de besluitenlijst van de domeinvergadering van 2 november 
2021 vastgesteld. 
 

2. Mededelingen, status toezeggingen (mondeling) 
Er zijn door de domeinleden geen mededelingen gedaan. 
 
Wethouder Jongen heeft 1 mededeling: 
Er was vorige maand een informele bijeenkomst bij LVO aangaande het convenant/de 
denominatie voorzien. Deze bijeenkomst was gepland op 15 november 2021, en diende als 
opmaat naar het formele besluitvormingsproces dat begin 2022 is voorzien. Vanwege corona 
is de bijeenkomst niet kunnen doorgaan. Voorgesteld wordt om dit te doen in de 
domeinvergadering van januari, waarna vervolgens in een vergadering de (voorbereiding van 
de) besluitvorming kan plaatsvinden. De domeinleden geven aan geen bezwaar te hebben.  

 
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt n.a.v. de lijst met toezeggingen. 

 
3. Rondvraag aan het college (mondeling)  

Er zijn vooraf door de heer Janssen (GroenLinks) en mevrouw Slangen (PvdA) onderwerpen 
van vragen aangekondigd. De vragen zijn vooraf toegevoegd bij de stukken van de 
domeinverandering. Ook heeft mevrouw Heine (CDA) aangegeven vragen te willen stellen. 
 
De heer Janssen (GroenLinks) stelt vragen over het thema eenzaamheid, waarna de 
wethouder A. Bastiaans deze beantwoord. Er zijn enkele vervolgvragen gesteld die ook 
worden beantwoord. 



 
Mevrouw Slangen (PvdA) stelt vragen over het speciaal basisonderwijs. 
Wethouder Jongen reageert op de vragen, en geeft daarbij aan dat de vragen des 
schoolbestuur zijn. Hij geeft aan dat de vragen deze week schriftelijk beantwoord zullen 
worden. 
 
Mevrouw Heine (CDA) stelt vragen over de informatiepunten digitale overheid. 
Wethouder A. Bastiaans reageert op de vragen. 

 

Toezeggingen:  
- Wethouder Jongen zegt toe dat de vragen van de PvdA over het speciaal basisonderwijs 

deze week schriftelijk worden beantwoord. 

 
4. Jaarplanning (ter informatie) 

De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning. 
Domeinlid Slangen (PvdA) vraagt aandacht voor het overlegrecht met LVO dat is uitgesteld 
naar januari, en informeert naar de status en beschikbaarheid van de onderliggende stukken. 
 

5. Overlegrecht primair onderwijs – KomLeren (ter bespreking) 
Na een aftrap door de vertegenwoordiger van KomLeren zijn de domeinleden in de 
gelegenheid om in het kader van het overlegrecht met de heer Niekamp (KomLeren) in 
gesprek te gaan. De heer Niekamp reageert op de vragen en bijdragen van de domeinleden. 
Wethouder Jongen vult de heer Niekamp aan bij de vraag over schaduwonderwijs.  
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 
6. Kindcentrum De Groene Loper (ter informatie) 

De domeinleden zijn via een ambtelijke presentatie door mevrouw Sterken en mevrouw Van 
Rooij geïnformeerd. Vervolgens leveren diverse domeinleden een bijdrage en stellen ze 
vragen, waarop door de aanwezige wethouder wordt gereageerd. 
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 

Toezeggingen:  
- Wethouder Jongen zegt toe de vraag van GroenLinks aangaande BENG en ENG schriftelijk 

te beantwoorden. 

 
7. Kindcentrum Scharn (ter informatie) 

De domeinleden zijn eerder in de vergadering middels een presentatie door mevrouw 
Sterken en mevrouw Van Rooij geïnformeerd. Diverse domeinleden leveren een bijdrage en 
stellen vragen, waarop door de aanwezige wethouder - ambtelijk ondersteund door 
mevrouw Van Rooij- wordt gereageerd.  
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 
 

8. Nieuwbouw kernkindcentrum Maastricht-west/Belfort (voorbereiding besluitvorming) 
De domeinleden zijn eerder in de vergadering via een presentatie door mevrouw Sterken en 
mevrouw Van Rooij geïnformeerd. Na een korte introductie door de wethouder leveren de 
domeinleden een bijdrage en stellen ze vragen, waarop door de aanwezige wethouder en 



ambtenaar mevrouw Muijrers wordt gereageerd. Ook geeft de heer Giessen (Mosalira) 
antwoord op een vraag van de PvdA over samenwerking i.r.t (jeugd)zorg. 
 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van 21 december 2021. Een aantal fracties (50PLUS en 
SP) wil het raadsvoorstel nog intern bespreken, zodat het vooralsnog geen hamerstuk is. 
 

Toezeggingen:  
- Wethouder Jongen zegt toe door middel van een RIB de stand van zaken per 

(ontwikkeling van de) businesscase primair onderwijs met de raad te delen. 

 
9. Duurzaam Sociaal Domein (ter bespreking) 

De domeinleden zijn via een presentatie door mevrouw Hendrikx geïnformeerd. Vervolgens 
leveren diverse domeinleden een bijdrage en worden er vragen gesteld.De wethouders 
Bastiaens en Bastiaans geven een reactie en beantwoorden de vragen. Daarbij worden ze 
ondersteund door ambtenaar mevrouw Hendrikx.  
 
Er is bij dit agendapunt geen bespreking ter voorbereiding van besluitvorming aan de orde. 

 
10. Sociale visie (voorbereiding besluitvorming) 

Na een introductie van wethouder A. Bastiaans, zijn de domeinleden in de gelegenheid om 
vragen te stellen en een bijdrage te leveren. De wethouders Bastiaans en Bastiaens reageren 
op de bijdragen van de domeinleden en beantwoorden de vragen.  
 
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te 
behandelen in de raadsvergadering van december 2021. Mevrouw Nuyts kondigt aan dat de 
Liberale Partij Maastricht bij het raadsvoorstel over de visies met een amendement rondom 
het thema wonen komt. 

 
11. Sluiting (mondeling) 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 22.45 uur de vergadering. 
 
 
  
 


