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Eijsden-Margraten:

Onderwerp: Beantwoording artikel 36 vragen voorgenomen uittreding SZMH 

Geachte mevrouw Koene en heren Blezer en Boon,

Naar aanleiding van de door u bij brief van 28 februari 2020 gestelde artikel 36 vragen 
inzake de voorgenomen uittreding van gemeente Eijsden-Margraten uit SZMH, treft u 
onderstaand per vraag het antwoord daarop aan.

Is het zelf moeten inrichten en uitvoeren van een sociale dienst, met eigen 
ambtenaren goedkoper dan de overheadkosten van Maastricht?

Op dit moment voert de gemeente Eijsden-Margraten in de vorm van een 
business case een onderzoek uit dat deze vraag moet beantwoorden. De 
definitieve resultaten van deze business case worden eind april/begin mei as.
verwacht. Een eerste doorrekening levert een voor onze gemeente positief beeld 
op.

Hebben wij daarvoor voldoende en voldoende gekwalificeerde mensen in dienst 
of moeten die ingehuurd/aangenomen worden?

indien de gemeente Eijsden-Margraten besluit de Participatiewet in eigen beheer 
uit te voeren, zullen hiervoor mensen geworven moeten worden dan wel (deels)
overgenomen worden van SZMH, Daarnaast kunnen ook medewerkers uit de 
eigen organisatie participeren,

In het verleden is gebleken dat de opgave eigenlijk te groot is voor een kleine 
gemeente alleen. (zie het ontstaan van Pentasz, zie het verhaal van Valkenburg.)
En het is zelfs voor een samenwerkingsverband van vier gemeentes te fors 
gebleken. (Zie het ontstaan van SZMH)

Hoe is de gedachte ontstaan en waarom is het proces ingezet dat tot een 
beslissing tot vertrek uit de samenwerking kan leiden?

De overweging om overte stappen van Pentasz naar SZMH is enerzijds 
ingegeven door het destijds ingenomen kabinetsstandpunt dat gemeenten 
minimaal 100.000 plus inwoners moeten hebben. Anderzijds zou door de 
samenwerking in SZMH een kostendaling worden gerealiseerd.
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

De kosten binnen het sociaal domein, zo ook voor de uitvoering van de 
Participatiewet, zijn de afgelopen jaren gestegen. Deze kostenontwikkeling staat 
haaks op eerdere prognoses die ten grondslag hebben gelegen aan de oprichting 
van SZMH waarin met de nieuwe samenwerkingsvormjuist een kostendaling zou 
worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling noopt onze gemeente om alternatieven 
te onderzoeken. Te meer omdat uw gemeenteraad in de raadsvergadering van 
mei 2019 het college heeft opgedragen bij alle gemeenschappelijke regelingen te 
sturen op kostenbesparingen en het invoeren van cafetariamodellen te 
onderzoeken,

Vandaar dat er momenteel in een business case wordt onderzocht om de 
uitvoering van (een gedeelte van) de Participatiewet in eigen beheer te gaan 
doen.

Hoe denkt Eijsden-Margraten het nu anders te gaan doenÂ zodat het wel 
kan? ls er al een plan van aanpak? Hoe blijft de gemeente inhoudelijk 
aangehaakl?

Aan het voornemen om de Participatiewet mogelijk in eigen beheer te gaan 
uitvoeren, liggen zowel financiële als inhoudelijke oven/vegingen ten grondslag,
waarbij vanuit het oogpunt van integraliteit` dichtbij de inwoner en het meer 
kunnen leveren van maatwerk, het uitvoeren van de werkzaamheden door het 
eigen sociaal team als een kans wordt bezien. Een nadere financiële en 
inhoudelijke analyse wordt momenteel gemaakt waarbij kansen en risico's in 
beeld worden gebracht, op grond waarvan gedegen besluitvorming kan 
plaatsvinden,

Plan van aanpak 
ln de business case zullen de strategische uitgangspunten worden meegenomen 
die een handvat bieden waarop het mogelijk nieuwe organisatieonderdeel kan 
worden ingericht. Indien de uitkomst van de business case ten gunste van een 
zelfstandige uitvoering uitvaltzal een projectplan worden opgesteld om de 
uitvoering per 14-2021 in eigen beheer uit te gaan voeren.

Hoe bli'ft de gemeente inhoudelik aangehaakt?
Het zelfstandig uitvoeren van de Participatiewet betekent niet dat de gemeente in 
zijn geheel afstand zal doen van de huidige samenwerking en inhoudelijke 
afstemming. De gemeente wil bij voorkeurjuist aangehaakt blijven bij de 
regionale beleidsmatige ontwikkelingen en wenst ook de samenwerking ten 
aanzien van de arbeidsmarktregiol Annex BV, MTB en Podium24 te continueren4 

Wordt er gekeken naar een alternatieve samenwerking met de middengebied 
gemeenten?

Op dit moment wordt in de businesscase slechts gekeken of we de uitvoering in 
eigen beheer kunnen onderbrengen dan wel blijven participeren in de huidige 
SZMH samenwerking.

ln uw vragen stelt u onderaan het volgende:
"Gezien het feit dat dit een verstrekkende beslissing is, wensen wij op korte termijn,
voordat het college een beslissing neemt, het onderwerp met de raad bespreekbaar te 
maken. (Eigenlijk had dit op initiatief van het college al veel eerder moeten gebeuren.)
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ELOESEM VAN HPI" ZUlDEN 

Wij zul/en daarom via het presidium het onderwerp voor de oordeelvormende 
vergadering van 21 april agenderenf'

Voor het nemen van een definitief besluit omtrent al dan niet uittreden uit SZMH is 
toestemming van uw raad nodig4 U kunt daartoe tijdig een voorstel tegemoet zien4 Deels 
zijn wij afhankelijk van de aan ons voor te leggen uittredingsvoorwaarden, die pas in april 
2020 worden verwacht.

Met vriendelijke groetl 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Mari-An Gerits Akkermans 
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