
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst informatieronde   

Onderwerp  Monitor Toekomstagenda Sociaal Domein – Individuele Voorzieningen 2018 

Datum Behandeling  11 juni 2019 

Portefeuillehouder  Wethouders Janssen, Jongen en De Graaf 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 20), 10 ambtenaren, en 7 
burgers/afgevaardigden organisaties 
 

Woordvoerders  Van Rooy (M:OED), Demas (D66), Grippeling (PVV), Vrehen (SP),                            
Habets (SPM), Garnier (PVM), Slangen (PvdA), Noteborn (VVD),                            
Janssen (GroenLinks), Van der Heijden (CDA). 

Voorzitter  Anita van Ham 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallele sessie. Tevens schetst zij de inhoud en het verloop van deze ronde.  
De portefeuilehouders verzorgen een inleiding, waarna - vooruitlopend op het 
rondje langs de woordvoerders - een vraag wordt gesteld over het niet 
beantwoorden van schriftelijke vragen inzake het beschikbaar stellen van de 
rechtsmatigheidsonderzoeken. Na een toezegging hierover, krijgen alle 
woordvoerders de gelegenheid een bijdrage te leveren. De aanwezige 
woordvoerders stellen vragen en maken opmerking over o.a: zwerfjongeren, 
stand van zaken 50gezinnen aanpak, algemeen toegankelijke dagbesteding, het 
stijgend aantal indicaties, overzicht aantal mantelzorgcomplimenten, 
uitleenpunten scootmobielen, leerlingenvervoer i.r.t. Omnibuzz, verstrekte 
hulpmiddelen en woningaanpassingen, bereikbaarheid sociale teams, 
doorlooptijd triage Veilig Thuis, beleidskeuzes eigen bijdrage Wmo, 
totstandkoming van de kaarten, wachttijden i.r.t. aanbieden andere zorg, 
integraliteit in de monitor, adviesraad IASD, resultaten van en acties n.a.v. de 
monitor, en de monitor als kaderstellend instrument. 
 
Na de beantwoording van de vragen door de wethouders, herhaalt de voorzitter 
de gedane toezeggingen en sluit zij de informatieronde. 

Toezeggingen  1. Wethouder Jongen zegt toe dat de stukken en informatie over de 
rechtmatigheidsonderzoeken ter inzage worden gelegd, waarnaast zo 
veel als mogelijk openbaar aan de raad wordt verstrekt. 

2. Wethouder De Graaf zegt toe in het najaar informatie te verschaffen over 
algemeen toegankelijke dagbesteding. 

3. Wethouders Jongen en De Graaf zeggen toe de openstaande vragen 
binnen 4 weken schriftelijk te beantwoorden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde  

Onderwerp Monitor Toekomstagenda Sociaal Domein – Individuele Voorzieningen 2018 

Portefeuillehouder Wethouder de Graaf – van Haasen, wethouder Janssen en wethouder Jongen  

Programmanummer 4 Onderwijs, 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar M. Arents 
Telefoonnummer: 043-350 4194 
marike.arents@maastricht.nl  

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Het college informeert de raad over de inhoudelijke en financiële stand van 
zaken met betrekking tot de individuele (maatwerk)voorzieningen van het 
Sociaal Domein.  

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

n.v.t. 

Verloop voorgaande 
proces 

In het kader van de transformatie sociaal domein is met de Raad 
afgesproken dat zij halfjaarlijks de monitor toekomstagenda sociaal domein - 
individuele voorzieningen ontvangt. In de monitor zijn de Jeugdwet, 
Participatiewet, Wmo 2015, Onderwijs en Schuldhulpverlening opgenomen. 

 

Inhoud  De monitor laat de stand van zaken van alle geregistreerde cliënten met 
ondersteuning uit het sociaal domein over 2018 zien. In deze monitor wordt 
tevens het financiele resultaat 2018 mbt de individuele voorzieningen 
gepresenteerd. 

Verloop ronde: 
1. Opening door de voorzitter (doel bijeenkomst) 
2. Woord aan wethouders de Graaf – van Haasen, Jongen en Janssen 
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
4. Afsluiting en conclusie 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Kennis te nemen van de Monitor Toekomstagenda Sociaal Domein – 
Individuele Voorzieningen 2018. 

Technische vragen kunnen op voorhand t/m 5-6-2019 schriftelijk worden 
ingediend. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 

Vervolgtraject Conform afspraak ontvangt de Raad in het najaar 2019 de monitor over de 1e 
helft 2019. 

 


