Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 24 november 2015

Betreft: toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022

Geacht college,
Met instemming heeft de CIMM notie genomen van de ‘Toekomstagenda Sociaal Domein MaastrichtHeuvelland 2022’. De agenda is het resultaat van intensief overleg met alle partners en betrokkenen in
het sociale domein, waarbij Ervaren, Verbeteren en Innoveren – EVI – de centrale insteek was. De
CIMM kan zich vinden in dit breed ingestoken en gedragen document.
Ook constateren wij tot ons genoegen, dat u het armoedevraagstuk expliciet heeft meegenomen in deze
notitie. Merkbare resultaten zouden echter ook meetbaar gemaakt moeten worden. Momenteel telt bijvoorbeeld Maastricht 6500 huishoudens onder de armoedegrens – een streefgetal per 2018 zou
wenselijk zijn.
Dit gezegd hebbende, vragen wij u het volgende in overweging te nemen. Met de intenties zijn we het
eens, alleen gaat het vervolgens wel om de uitvoering. Wij adviseren u een monitorsysteem voor de
geformuleerde voornemens te (laten) ontwikkelen ook op de realisatie er van per 2018 – daarmee krijgt
u zicht op de haalbaarheid op de middellange termijn.
Ondanks dat de foto op de omslag dat suggereert, komen kinderen en jongeren – ofwel de jeugdhulp –
in de agenda weinig voor. Gegeven de integraliteit van de drie D’s en het feit, dat het sociale domein
derhalve ook betrekking heeft op de jeugdhulp, lijkt het ons zinvol de toekomstagenda aan te vullen met
dit thema. Concreet zouden aanvullende EVI’s over de jeugdzorg hierin kunnen helpen.
De agenda gaat uitdrukkelijk in op de nieuwe rol van de burger – eigen kracht – en zijn of haar
omringende netwerk. Gedifferentieerd denken en diversiteitsbeleid lijken ons in dit verband
onontbeerlijk, omdat:

-

-

-

-

Draagkracht en draaglast variëren tussen burgers en de mate van zelfregie dus ook. Er zijn
burgers die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn en geen netwerk hebben. Zij vragen om een
actieve opstelling van de gemeente. Dit betekent, dat de gemeente hier aan zet is omdat de
betreffende burgers niet corresponderen met de beleidsmatige beeldvorming omtrent zelfregie
en informele inbedding. Immers, toenemende kwetsbaarheid gaat samen met vermindering van
eigen kracht en inbedding in informele netwerken.
Goed dat u mens en netwerk – de leefwereld - centraal stelt. U denkt niet meer in systemen
maar in oplossingen. Maar wat gaat u in dit verband met de transformatie in de systeemwereld
doen? Het document laat zich daar niet over uit, terwijl dat in de ondersteuning van burgers
meer dan relevant is. Wij adviseren u met aanbieders eenzelfde stuk te ontwikkelen als het
onderhavig aangeboden document.
De toekomstagenda is nog niet bekend bij allochtone groepen, en zeker niet bij de eerste
generatie. Belangrijk is dat u actief met hen in contact treedt. Anders gezegd: de CIMM is sterk
van mening dat het initiatief hierbij bij u ligt. De werkwijze van het Platform Allochtone
Mantelzorgers is daarbij een zinvolle handleiding.
Uw droom dat vrijwilligerswerk niet meer bestaat en de grens tussen betaald en onbetaald werk
veel minder scherp getrokken kan worden veronderstelt, dat burgers ingebed zijn in de
samenleving en de netwerken daarvan. Nieuwkomers hebben echter nog geen netwerk en zijn
nog niet bekend met de gang van zaken. Het gaat om (statushoudende) vluchtelingen, nieuwe
migranten, expats – intensief contact met hen in eerste instantie vanuit de gemeente en de
professionals bevordert de inburgering en vermindert mogelijk maatschappelijk isolement.

Naar wij hopen draagt dit advies bij aan een goede operationalisering van de Toekomstagenda. Graag
vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Nol Reverda
Voorzitter CIMM

