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VERSLAG BIJEENKOMST EVI-PANEL ADVIES- EN CLIËNTENRADEN MAASTRICHT EN HEUVELLAND 
D.D. 23 MAART 2015  

 
Aanwezig: 
Zie presentielijst (bijlage) 
 
Afwezig: 
Jongerenraad Maastricht, Wmo-raad Vaals, Wmo-raad Valkenburg 
 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
Arthur Jansen, tevens moderator van het proces, heet de aanwezigen van harte welkom en legt de 
bedoeling van deze avond kort uit. De gemeenten in de regio Maastricht en Heuvelland hebben 
tijdens een bijeenkomst aangekondigd dat zij op interactieve wijze vorm willen geven aan het 
Beleidsplan 2016-2018. De aanwezige Advies- en Cliëntenraden hebben hier positief op gereageerd 
en gaan de uitdaging graag aan. Deze bijeenkomst vormt de start van dit interactieve traject en het 
doel van deze avond is te bepalen welke route moeten worden genomen om te komen tot goede 
input voor het beleidsplan 2016-2018. 
 
Aansluitend volgt er een korte kennismakingsronde. 
 
 
2. EVI-AANPAK BELEIDSPLAN 2016-2018 
 
Hans Cratsborn houdt een presentatie over de EVI-aanpak (Ervaren, Verbeteren, Innoveren) in de 
aanloop naar het Beleidsplan 2016-2018. De presentatie is bijgevoegd. 
 
Na de presentatie worden de volgende vragen gesteld: 

 Worden de individuele gemeentelijke verantwoordelijkheden door dit proces overruled?  
Er is sprake van co-creatie op regionaal niveau, waardoor de democratische controle per 
gemeente in het gedrang kan komen (decentralisatie-paradox). 
Ambtelijke reactie: de uiteindelijke besluitvorming blijft rusten bij de individuele gemeenten. Dit 
betekent dat ook de voorgeschreven inspraakprocedure met bijbehorende termijnen gewoon 
worden gehandhaafd. 

 Zijn er na de eerste drie maanden al evaluaties, harde cijfers beschikbaar over  hoe de ervaringen 
zich verhouden tot het gestelde beleid? 
Ambtelijke reactie: Exacte cijfers en indicatoren zijn nog niet uitgekristalliseerd. Op basis van de 
monitoring zullen vier keer per jaar cijfers worden gepresenteerd aan de gemeenteraden, 
waarna deze cijfers ook worden gepubliceerd. Voor de eerste keer zal dit eind april gebeuren. 
Het is nu via de EVI-aanpak vooral de bedoeling om binnen de panels ervaringen op te tekenen 
die relevant zijn bij het ontwikkelen van het nieuwe beleidsplan. Wat gaat er mis? Wat moet 
beter? Waar lopen we tegen aan? etc. 

 Is bekend hoe hiermee in andere (Limburgse) gemeenten wordt omgegaan? 
Ambtelijke reactie: Hoe andere gemeenten met deze materie omgaan is op dit moment niet 
bekend. 
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3. STATUS, POSITIONERING EN SAMENSTELLING VAN HET EVI-PANEL 
 
De panels zijn een initiatief van de gemeenten in de regio Maastricht en Heuvelland. Ze hebben een 
informele status en zijn dan ook niet verankerd in verordeningen. De EVI-panels komen niet in 
conflict met gemeenteraden en adviesraden, hun bevoegdheden blijven intact. Er wordt een stap 
toegevoegd aan de voorkant van het beleidsproces De mensen die zitting hebben in de panels 
brengen op eigen titel ervaringen in. 
 
Op de opmerkingen dat er ruimte moet zijn om de eigen achterban te kunnen raadplegen, wordt 
opgemerkt dat de achterban zeker als bron kan dienen. Voorkomen moet worden dat het proces een 
formalistisch, bureaucratisch karakter krijgt. Bovendien moet het door Hans Cratsborn aangeven 
tijdpad gezien worden als een randvoorwaarde. De aanwezigen zijn gevraagd op basis van hun 
expertise en er wordt van uitgegaan dat zij een goede weergave kunnen geven van wat er speelt bij 
hun achterban.  
 
De Wmo-raad Vaals, de Wmo-raad Valkenburg en de Jongerenraad Maastricht, die er vanavond niet 
bij zijn, worden nog benaderd en kunnen alsnog aansluiten indien gewenst. (Noot: Wmo-raad 
Valkenburg aan de Geul is ondertussen benaderd en doet mee in de persoon van Piet de Backer, 
meegenomen op presentielijst). 
 
 
4. PRIORITAIRE THEMA’S 
 
Twee overzichten met mogelijke thema’s worden door de voorzitter ter inspiratie uitgereikt (zie 
bijlage), waarna hij voorstelt om te proberen te komen tot een lijst met thema’s. 
 
Tijdens de hierna volgende discussie worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Voor welke bezuinigingsopdracht staan de gemeenten, dit kan belangrijke info voor de panels 
zijn. Kan er geïnnoveerd worden of zijn de kaders dusdanig dat dit niet mogelijk is? Financiële 
kaders hoeven geen belemmering te zijn voor innovatie, voor het samen leveren van ideeën. 
Creativiteit kan soms zelfs bijdragen aan het behalen van een bezuinigingstaakstelling. 

 Er is mogelijk winst te behalen met een goede samenhang van Wmo en participatiewet. 

 Vragen als: ‘Wat is de huidige stand van zaken? Is het huidige beleid tot dusverre effectief 
gebleken? Kan worden geleverd en is de manier waarop naar tevredenheid? Zo niet, hoe kan dit 
worden verbeterd?’ zijn relevant bij het verzamelen en duiden van de ervaringen. 

 Breng een onderscheid/ordening aan in wat wordt verwacht van bestuurders, professionals, 
burgers/informele partijen. 

 Armoede is een belangrijk thema, ook in Maastricht en Heuvelland. Tussen het 2e en 3e kwartaal 
van 2015 wordt een armoedeconferentie georganiseerd. Op het moment worden contacten 
gelegd met allerlei groeperingen, waaronder ook ondernemers, die bereid zijn mee te denken 
over manieren om de mensen te kunnen helpen die het nodig hebben. 

 In het huidige kantelingsproces met de daarmee gepaard gaande maatschappelijke 
veranderingen kan een aantal thema’s niet los van elkaar worden gezien, samenhang is zeer 
belangrijk. 

 Kanteling betekent ook dat systemen veranderen, dat er op een andere manier naar burgers 
wordt gekeken.  

 De vraag rijst of ook alle mensen worden bereikt, die men wil bereiken. Een volledig bereik zal 
wel nooit tot de mogelijkheden behoren. 
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De voorzitter geeft aan dat er moet worden ingezet op integraliteit, niet alleen naar de losse thema’s 
kijken maar vooral ook naar de samenhang ertussen. Thema’s clusteren en van daaruit bouwen aan 
iets dat echt innovatief is.  
 
Op basis van de gedachtenwisseling stelt de voorzitter voor de volgende thema’s te selecteren: 
1. Transformatie, Kanteling 
2. Maatwerkvoorzieningen, o.a. cliëntondersteuning, keukentafelgesprek, dagbesteding 
3. Algemene voorzieningen (wat is de vraag, verbinden, vaststellen) 
4. Preventie, vroegsignalering, verbinding met 0de en 1e lijn 
5. Arbeid, inkomen, armoede 
6. Sociale inclusie 
 
Deze thema’s kunnen dienen als kapstok waaraan een aantal relevante sub-thema’s kan worden 
opgehangen (zie de uitgereikte overzichten, ook toegevoegd als bijlage). 
 
Op voorstel van Nol Reverda wordt besloten de thema’s 1. ‘Transformatie, Kanteling’ en 6. ‘Sociale 
inclusie’ te laten vervallen. Thema 1. kan worden beschouwd als de koepel waaronder de overige 
thema’s vallen. Wat thema 6. Sociale inclusie betreft is er in de gemeente Maastricht een speciale 
commissie opgericht die zich met dit thema bezig houdt. Nol Reverda heeft zitting in deze commissie 
en kan relevante informatie delen. Deze informatie moet dan uiteraard wel nog worden verbreed 
naar de regio. 
 
Uiteraard is het van belang om te bepalen met welke bril naar de thema’s wordt gekeken. De 
Transformatie en de Kanteling vormen het overall perspectief. Het accent gaat uit naar mensen in 
een kwetsbare positie, waarbij de doelgroep jeugd niet vergeten mag worden. De 
gedachtenwisseling leidt nog tot een aantal relevante vragen die als ‘meetlat’ kunnen worden gezien:  

 Hoe loopt het? (proces, rollen) 

 Krijgt een burger wat hij nodig heeft? 

 Hoe zit het met de randvoorwaarden? 

 Is er voldoende aandacht voor duurzaamheid? 
 
Tot slot rijst de vraag of ook signalen worden meegenomen die te maken hebben met 
bovenregionale ontwikkelingen, bijvoorbeeld CAO-WSW? Opgemerkt wordt dat het van belang is 
ook dit type signalen in te brengen, zodat de portefeuillehouders deze op het gewenste niveau onder 
de aandacht kunnen brengen. 
 
Met nadruk wordt opgemerkt dat het uitermate belangrijk is dat de communicatie naar de burger in 
begrijpelijke taal moet gebeuren. 

 
 
5. WERKWIJZE EN STAPPEN 
 
Na gedachtenwisseling wordt besloten dat de thema’s in eerste termijn niet in een plenaire sessie 
zullen worden behandeld omdat het gevaar bestaat dat dan niet alle aspecten aan de orde zullen 
komen. Er zal per thema een werkgroep worden samengesteld, waarin de deelnemers niet alleen 
hun eigen thema, maar ook (kort) de overige thema’s zullen behandelen. De aanwezigen kunnen zelf 
kenbaar maken in welke groep zij zitting willen nemen. De advies en cliëntenraden bepalen zelf de 
samenstelling, dit betekent dat ook mensen die vanavond niet aanwezig kunnen zijn, zich kunnen 
aanmelden. Na samenstelling van de werkgroepen regelen zij zelf de datum/data waarop en locatie 
waar zij bij elkaar komen en zorgen voor een korte rapportage. Deze rapportages worden verzameld 
en bij de agenda van de volgende bijeenkomst gevoegd.  Tijdens deze bijeenkomst zullen hieruit met 
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name de verbeterpunten worden gedestilleerd. Daarna volgt nog een plenaire bijeenkomst waarin 
de echte innovatieslag zal worden gemaakt. Vervolgens gaat de schrijfgroep aan de slag, waarna de 
resultaten uiteraard worden teruggekoppeld. 
 
 
6. FACILITERING 
 
Op een vraag wordt aangegeven dat relevante documenten te vinden zijn op de website: 
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/beleidskaders/  
 
Voor eventuele ondersteuning kan door de  werkgroepen altijd contact worden opgenomen met de 
ambtelijke vertegenwoordigers of de moderator/secretariaat (contactgegevens op presentielijst).  
 
 
7. PLANNING VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De werkgroepen verzorgen zelf hun vergaderplanning. Voor de twee plenaire sessies worden de 
volgende data afgesproken:  

 donderdag 23 april, 19.00 uur, Huis van de Burger te Margraten 

 donderdag 7 mei, 19.00 uur, locatie volgt  
 
 
8. RONDVRAAG EN SLUITING 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng 
en sluit de de bijeenkomst. 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/beleidskaders/

