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Technische vragen 

1. Op welke manier wordt er voorkomen dat er dubbelingen in beschikbare voorzieningen WMO 
optreden? 
We bedoelen hiermee bijvoorbeeld:  
- Het bezitten van meerdere scootmobielen 
- Het bezitten van een invalidenparkeerkaart voor eigen auto en daarnaast het gebruik 

mogen maken van gehandicaptenvervoer 
2. Welke acties worden ondernomen als men toch dubbelingen aantreft? 

 
3. De pilot “Blauwe Zorg in de wijk ” in Oost zal worden gecontinueerd. In 4 wijken is men gestart 

met Krachtenbundeling (zaken die men geleerd heeft uit de pilot). Zijn er redenen dat men 
specifiek koos voor de wijken Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld? 
 

4. Tot onzer grote schrik bestaat er ook voor Maastrichtse Jongeren een wachtlijst Jeugdhulp. 15 
Jongeren stonden op de wachtlijst wegens capaciteitsproblemen. Wat heeft u gedaan om dit 
capaciteitsprobleem zo snel als mogelijk op te lossen en wat gaat u nog doen om jongeren in 
problemen onmiddellijk te kunnen helpen?  
 

5. Het totaal aantal leerlingen met een beschikking leerlingenvervoer bedroeg in het laatste 
kwartaal van 2018 337. In het daarop volgende overzicht geeft men aan dat het aantal 
leerlingen met leerlingenvervoer in 2018  347 bedroeg. Betekend dit dat er 10 zonder 
beschikking gebruik malen van leerlingenvervoer? Zo ja, op welke manier worden deze kosten 
verrekend? 
 

6. In de participatiewet lezen we de term arbeidsvermogen. 
Op welke manier wordt dit “vermogen” gemeten, volgt er na een tijd een nieuwe meting (bv 
tijdens of na het doorlopen van een traject)? 
Zijn er mensen met een eenmalige arbeidsvermogen-indicatie die al langer dan drie jaar niet 
geherindiceerd zijn? Zo ja, hoeveel? 
 

7. In de schuldhulpverlening zien we een lichte toename van het aantal unieke cliënten. Heeft u 
ook een overzicht van cliënten die een schuldhulptraject afsloten en binnen twee jaar weer 
werden opgenomen in een soortgelijk traject? Krijgen deze cliënten dan aparte begeleiding of 
worden ze opgenomen als nieuwe cliënt? 
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