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Persbericht 

Maastricht maakt zich klaar voor uitvoering Zorgtaken 

Organisatorisch maakt Maastricht zich op voor de overheveling van zorgtaken van 
het Rijk naar de gemeente per 1 januari 2015. Samen met het Heuvelland bereidt 
Maastricht zich voor op taken op het gebied van zorg (Wet maatschappelijke 
ondersteuning), jeugd (Jeugdwet) en werk (Participatiewet), de zogeheten drie 
decentralisaties (3D’s). Voor 2015 richt de gemeente zich zoveel mogelijk op het 
continueren van de zorg die inwoners van Maastricht nu al ontvangen. Grote 
beleidswijzigingen worden in de periode na 2015 doorgevoerd. 

De overgang van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente zal niet altijd rimpelloos 
verlopen. Bij een proces van deze omvang (de grootste stelselwijziging in Nederland 
sinds 70 jaar) is er altijd sprake van kinderziekten. Veel Nederlandse gemeenten maken 
zich zorgen, temeer omdat op dit moment nog lang niet alle aspecten van de wetgeving 
bij de gemeenten bekend zijn. “In onze voorbereidingen bouwen we mogelijkheden en 
middelen in om het proces zo vlekkeloos te laten verlopen. De organisatie is straks 
klaar, vanaf nu begint de voorbereiding en per 1 januari de uitvoering. We anticiperen 
zoveel mogelijk op onvolkomenheden. Kinderziektes zullen er zijn, maar de cliënten 
mogen daar zo weinig mogelijk last van ondervinden”, aldus de Maastrichtse 3D-
wethouders André Willems (werk), Mieke Damsma (jeugd) en Jack Gerats (zorg). 

Nieuwe taken 

De gemeente wordt onder andere verantwoordelijk voor individuele begeleiding, 
dagbesteding en arbeidsintegratie van mensen met beperkingen. Ook jeugdhulp & 
jeugdzorg en beschermd wonen komen erbij. Daarnaast neemt de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor mantelzorg flink toe. Mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking, maar ook mensen met een lichamelijke, of zintuiglijke beperking 
kunnen zich tot de gemeente wenden, evenals mensen met een chronische ziekte. In 
het kader van de jeugdzorg zal de gemeente jeugdigen en hun omgeving gaan 
ondersteunen. Ook de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die door de 
gemeente bijgestaan wordt, zal groeien.  

In Maastricht zijn er bij benadering 20.000 kwetsbare huishoudens. Ruim de helft 
daarvan wordt nu al ondersteund door de gemeente Maastricht op het gebied van 
welzijn, zorg, werk en inkomen.  
De gemeente Maastricht zal in 2014 ruim € 52 mln. uitgeven aan zorg en welzijn. In 
2015 groeit dit budget richting € 120 mln. omdat de taken op het gebied van 
AWBZ/Wmo en Jeugd erbij komen. Op deze middelen wordt door het Rijk wel een forse 
bezuiniging doorgevoerd. 



Aan werk en inkomen wordt momenteel ongeveer 90 miljoen uitgegeven. Deze middelen 
lopen de komende jaren juist flink terug, terwijl er een extra doelgroep – de huidige 
Wajong - bijkomt. 

Transformatie 2015 - 2018 

De zorg wordt steeds duurder. Om kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in onze 
samenleving te behouden is een omslag in denken nodig. Alleen door een stevige 
verbouwing van de (jeugd)zorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die 
ondersteuning nodig hebben en de arbeidsintegratie van mensen met beperkingen, kan 
kwaliteit behouden of zelfs versterkt worden. De bedoeling van deze 
‘transformatieopgave’ is om mensen zoveel mogelijk op eigen kracht te laten 
participeren aan de samenleving. Zodat zij zelf hun ondersteuning kunnen organiseren, 
eventueel met hulp van de directe omgeving en de gemeente. De gemeente neemt vier 
jaar de tijd om dit transformatieproces vorm te geven.  

Inspraak 

Nog deze week worden de conceptverordeningen voor de Jeugdwet en de Wmo ter 
inspraak gelegd. Ook het beleidsplan voor 2015 voor de Wmo is ter inspraak te vinden 
bij het GemeenteLoket en via www.gemeentemaastricht.nl. Burgers, adviesorganen en 
aanbieders kunnen hun ideeën en opmerkingen inbrengen. De gemeenteraad zal hier in 
oktober 2014 een besluit over nemen. 

Maastricht-Heuvelland in samenwerking 

Maastricht heeft de besluiten ter zake de overgang van de zorgtaken genomen in 
afstemming met de gemeenten in het Heuvelland, om zo samen beter in staat te zijn om 
het nieuwe beleid op het juiste schaalniveau te organiseren. De gemeenten zien de 
opgave als kans om de taken zo dicht mogelijk bij de mensen in te richten en 
gezamenlijk invulling te geven aan de sociale teams in de buurten, wijken en dorpen. 

   
  

 


