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Geachte heer/mevrouw, 

De colleges van de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Vaals, Valkenburg aan de 

Geul, Gulpen-Wittem en Meerssen hebben 8 maart 2022 kennisgenomen van de 

uitkomsten van het onderzoek naar de strategische herpositionering van MTB en de 

doorontwikkeling van de uitvoeringsketen re-integratie Participatiewet. Met deze brief 

willen wij uw raad hier graag nader over informeren. 

Gezamenlijk besluit Maastricht-Heuvelland gemeenten 

Op basis van de adviezen uit het onderzoek en vervolgens ambtelijke en bestuurlijke 

afstemming binnen de Maastricht-Heuvelland regio, hebben de 6 colleges een 

eensluidend besluit genomen over het vervolgtraject. De uitvoerders binnen de re- 

integratieketen (Annex, Podium24, MTB, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en 

Sociale Zaken Eijsden-Margraten) hebben de opdracht gekregen om voorkeursvariant 3 

verder uit te werken en in beeld te brengen wat nodig is om deze variant te kunnen 

realiseren. Dit nadrukkelijk in afstemming met de betrokken gemeenten. Zodat uiterlijk in 

het vierde kwartaal 2022 definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. 

Voorkeursvariant 3 houdt in de samenvoeging van de uitvoeringsorganisaties Annex, 

Podium24 en MTB. Wat moet resulteren in een effectievere en efficiëntere 

dienstverlening richting onze inwoners en meer inzicht en overzicht voor ons als 

gemeente 

Aanleiding onderzoek 

In maart 2020 hebben de colleges van de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en 

Meerssen besloten een onderzoeksopdracht te verstrekken om de sociale en financiële 

toekomstbestendigheid van MTB geobjectiveerd in beeld te brengen en aanbevelingen te 

doen die bijdragen aan het behoud van kennis, ervaring en infrastructuur voor de 

kwetsbare doelgroep binnen de WSW en de Participatiewet. U bent hierover 

geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief op 11 maart 2020. 

Senendesdoor 

Bijlage(n) Geen 

Doeumennr 

onstenrek … 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Onderstaande ontwikkelingen lagen hieraan ten grondslag: 

1. De afbouw WSW bij MTB gaat vanwege natuurlijk verloop sneller dan verwacht 

en de instroom van de nieuwe doelgroep vanuit de Participatiewet blijft achter. 

2. De gemeenten hebben sterk behoefte aan verdere professionalisering van de 

leerwerkfunctie van MTB, juist met het oog op die nieuwe doelgroep. 

3. De (financiële) afspraken tussen gemeenten en MTB zijn begrensd tot eind 2020. 

Het doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen of MTB nu en n de nabije toekomst 

voldoende effectief en efficiënt uitvoering geefi/kan geven aan de gemeentelijke opdracht 

op gebied van de Wet sociale werkvoorziening (uitvoering in afbouw voor drie 

gemeenten) én de Participatiewet (leerwerkbedrijf in opbouw voor zes gemeenten) of dat 

een koersverandering dan wel andere keuzes bijdragen aan verdere verbetering, 

vernieuwing en besparing. 

Op basis van een meervoudige uitvraag is en de onderzoeksopdracht gegund aan 

bureau KplusV. De onderzoekers hebben gekeken naar: MTB als bedrijf; MTB als 

ketenpartner; gemeentelijke beleidsambities; mogelijke organisatievarianten en de daarbij 

passende governance. 

In eerste instantie was het onderzoek gericht op het toekomstperspectief van MTB en 

een eventueel n dat kader benodigde strategische herpositionering. Gaandeweg het 

onderzoek is steeds meer focus komen te liggen op het functioneren van de totale 

gemeentelijke uitvoeringsketen re-integratie Participatiewet waarvan MTB deel uitmaakt. 

De andere uitvoeringspartners in de keten zijn uiteraard bij het onderzoek betrokken en 

over de samenwerking bevraagd. Met het verbreden van het onderzoek naar de hele re- 

integratieketen raken de conclusies en aanbevelingen alle 6 gemeenten in de Maastricht- 

Heuvelland regio en is het vervolgproces ook nadrukkelijk een proces van de 6 

gemeenten en uitvoerders gezamenlijk. 

Bevindingen onderzoek 

e Een koerswijziging is nodig om dienstverlening en infrastructuur te behouden (en 

verbeteren) voor de kwetsbare doelgroep die het betreft. De bedrijfsanalyse van 

MTB geeft op de kortere termijn geen reden tot zorg. Tegelij is, zonder de koers 

bij te stellen, op langere termijn sprake van een neerwaartse lijn, wanneer de 

leerwerkfunctie Participatiewet onvoldoende compensatie blijft bieden voor de 

afbouw WSW. Tevens is vastgesteld dat de ketensamenwerking nog niet 

optimaal functioneert zoals beoogd. Enkel het verbeteren van de ketenprocessen 

en onderlinge werkafspraken is naar de overtuiging van de onderzoekers 

ontoereikend. 

e _ Intensivering van beleid ís nodig. De aanbeveling wordt gedaan om een 

beleidsambitie te benoemen om daarmee intensiever in te zetten op een 

trendmatige groei aan dienstverlening voor de nieuwe doelgroep. 

De totale bijstandspopulatie van de zes betrokken gemeenten kan hierdoor 

verder afnemen met in totaal circa 50 à 100 personen per jaar. 



e Aanpassing van de ketenstructuur is nodig. De onderzoekers doen de 

aanbeveling om de ketenstructuur aan de kant van MTB, Annex en Podium24 

aan te passen.. 

e _ Aanpassing van de governance is nodig. De uitvoeringsketen sociale zekerheid / 

re-integratie is gebaat bij eenvoud en transparantie in de governance. De 

aanbeveling wordt door de onderzoekers gedaan om de nu complexe 

governance van de keten te vereenvoudigen als logisch uitvloeisel van de 

aanpassing ketenstructuur oftewel het bij elkaar brengen van de 

uitvoeringsorganisaties 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk bij de 6 gemeenten en bij de betrokken organisaties 

bestaat draagvlak voor een verdere uitwerking van variant 3, welke inhoudt een 

samenvoeging van de organisaties Annex, MTB en Podium 24. 

  

  

  

Besluitvorming 

De verdere uitwerking die nu wordt opgepakt door de uitvoeringsorganisaties (in nauwe 

samenwerking met alle 6 de Maastricht-Heuvelland gemeenten) zal meer inzicht geven in 

0.a. financiële gevolgen, personele consequenties, juridische haken en ogen, concrete 

resultaatafspraken etc. 

Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 zal op basis van deze uitwerking besluitvorming 

voorliggen in de colleges van de 6 gemeenten. Uiteraard zal daarbij nadrukkelijk 

aandacht zijn voor de rol en positie van uw raad. Ook zal dît dossier een plek krijgen in 

het inwerkprogramma van de nieuwe raad en daarbij nader toegelicht worden. 

Voor nu vertrouwen we erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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