
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Actualisatie Verordeningen Wmo en Jeugd 2019 

Datum 6 november 2018 

Portefeuillehouder Wethouder de Graaf- van Haasen en wethouder Jongen 

Programmanummer 5/6 Samenleven (wordt programma 6 sociaal domein) 

Behandelend ambtenaar M Hartholt en G Haasen 
Telefoonnummer: 043-350 6017 en 043 3504948  
Michiel.hartholt@maastricht.nl en gerdie.haasen@maastricht.nl 
 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad heeft na de eerdere informatieronde,  waarbij de verordeningen nog 
niet voorlagen, nu de kans om kennis te nemen van de voorgestelde 
actualisatie in de Verordening Wmo en Jeugd per 1 januari 2019 en de door 
het college geëvalueerde inspraak op deze Verordeningen. Daarnaast worden 
partijen uit de stad in de gelegenheid gesteld om in dialoog te gaan met de 
raadsleden over de ter besluitvorming voorliggende stukken. 

Vorm bijeenkomst Debat met de stad  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het traject is gestart in het najaar van 2017 en wordt gelijktijdig in alle 
gemeenten in Maastricht-Heuvelland doorlopen. Het betreft hier een 
participatief traject waarin inwoners, adviesraden en andere belanghebbenden 
worden meegenomen. 

De regionale adviesraden Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland zijn vanaf het 
najaar 2017 betrokken bij dit traject. Op 29 mei 2018  zijn zij uitvoerig 
geïnformeerd en geconsulteerd in de vorm van een themabijeenkomst over 
zowel de verordening Wmo als Jeugdhulp. Met de IASD Maastricht is 
daarnaast gesproken in separate bijeenkomsten. 

Op 5 juni 2018 is de raad geïnformeerd over het traject van actualisatie van 
beide Verordeningen tijdens een informatiebijeenkomst in het kader van het 
inwerkprogramma nieuwe raadsleden. 

In de periode van 23 juli t/m 14 september 2018 heeft een breed 
inspraaktraject plaatsgevonden waarbij alle inwoners van de gemeente in de 
gelegenheid zijn gesteld om een reactie/advies uit te brengen op de 
inspraakversie van de concept-verordening Wmo.  

Op 23 oktober 2018 heeft een informatieronde plaatsgevonden waarin 
raadsleden zijn geïnformeerd over doel en reikwijdte van de verordening, 
aanleiding en voorgestelde wijzigingen van de verordeningen Wmo en Jeugd. 
Tevens is globaal inzicht gegeven in de binnengekomen reacties tijdens de 
inspraaktermijn en is het vervolgproces toegelicht. 

Op 23 oktober 2018 heeft het college besloten de geactualiseerde 
Verordeningen Wmo en Jeugd 2019, op basis van de geëvalueerde inspraak, 
ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Inhoud  Het debat te voeren op basis van de door het college ter besluitvorming 
voorgedragen raadsnota en Verordeningen Wmo en Jeugd 
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Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Informeren en in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, IASD, ASM, CIMM, JONGR 

Vervolgtraject - 27-11 Raadronde 

-11-12 Raadsvergadering 

 


