
Leden van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten 

Eijsden-Margraten: 22 juli 2021 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Sociaal Domein Q2-2021 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken in het Sociaal domein in het tweede 

kwartaal 2021. 

1. Lokaal Jeugdbeleid 

Jeugd aan zet 

De afgelopen maanden hebben n de gemeente Eijsden-Margraten diverse activiteiten 

plaatsgevonden in het kader van ‘jeugd aan zef’, een eenmalige rijkssubsidie voor het 

organiseren van activiteiten voor jeugdigen gedurende de corona crisis. Hierbij willen wij 

uw raad informeren over de voortgang hiervan. 

Er hebben tussen maart en juli van dit jaar een 12 tal activiteiten plaatsgevonden 

waaraan in totaal 534 jeugdigen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar hebben deelgenomen. De 

activiteiten bestonden uit een 7 tal skate workshops, 3 winter/Iente games, graffiti 

workshop en escaperooms. Ook voor de komende periode zijn er nog een aantal 

activiteiten gepland, namelijk de aquagames en in de vakantieperiode wordt er iedere 

week in een andere dorpskern een activiteit georganiseerd. Uiteraard wordt er bij de 

organisatie van de activiteiten rekening gehouden met de geldende corona maatregelen. 

Bij de organisatie van de activiteiten werkt de buurtcoach samen met diverse lokale 

verenigingen en vrijwiligers. 

Bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG n.a.v. landelijk onderzoek AEF 

Het rijk en de VNG zijn overeengekomen dat per direct een aantal maatregelen worden 

geïmplementeerd die moeten resulteren in een vermindering van het benodigde budget 

voor de jeugdhulp met ingang van 2022. Het voorstel dat nu voorligt is een 

uitonderhandeling tussen het ministerie van financiën, het ministerie van VWS, het 

ministerie van BZK en de VNG. 
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De bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt maken dat gemeenten in 2021 een begin 

moeten maken met de implementatie van een aantal maatregelen die moeten leiden tot 

besparingen in 2022: 

- _ Inhoudelijke uitwerking hervormingsagenda 

- _ Afbakening van de reikwijdte van de jeugdhulp 

- _ Versterking bestaanszekerheid, gemeenten dienen vanuit een integrale aanpak 

van het gezin meer aandacht te hebben voor het versterken van de 

bestaanszekerheid van gezinnen, waardoor inzet vanuit de jeugdhulp mogelijk 

niet noodzakelijk is 

Tariefdifferentiatie 

- _ Beperking verwijzing naar niet-gecontracteerd aanbod 

- _ Brede invoering POH jeugd GGZ 

Standaardisatie uitvoering, wordt ingezet om de administratieve lasten voor 

aanbieders en gemeenten te verlichten 

Het rijk heeft in de kamerbrief van juni 2021 ook aangegeven dat zij van gemeenten 

verwacht dat: 

- Ereen sluitende aanpak van de wachtlijsten binnen de jeugdhulp wordt opgezet. 

o Vanuit team inkoop sociaal domein en centrumgemeente Maastricht 

wordt verkend of het mogelijk is om rondom het thema wachtlijsten 

stappen te zetten. 

- Ereen ingebed regionaal expertteam aanwezig is dat 4 functies (1. consultatie en 

advies, 2. procesregie, 3. signalering en advisering, 4. leren van complexe 

zorgvragen) van de expertteams structureel uitvoert. 

o _ In de regio Zuid-Limburg is een expertteam aanwezig waarbinnen de 

eerste twee functies aanwezig zijn. Doorontwikkeling op de laatste 2 

functies kan plaatsvinden op het moment dat meer capaciteit 

beschikbaar komt voor de deelnemers aan het expertteam. 

2. Regionaal Jeugdbeleid 

Uitvoeringsplan transformatie jeugd Zuid-Limburg 

Het transformatieplan jeugd Zuid-Limburg is onlangs ter besluitvorming binnen de 

gemeenteraad vastgesteld. De aanpak verloopt volgens de route beleidsvoorbereiding, 

beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. In het geaccordeerde 

transformatieplan is de besluitvorming (beleidsbepaling) opgeknipt in 4 fasen, namelijk: 

- _ fase 1 Beleidsontwikkeling 

- _ fase 2 Voorbereiden verwervingen 

- _ fase 3 Uitrollen verwervingen en selecteren aanbieders 

- _ fase 4 implementatie 

Er is bewust gekozen voor een procesaanpak. Dit betekent dat deze werkwijze geen 

vaste techniek kent maar gefocust is op het stap-voor-stap werken naar een haalbare 

aanpak en draagvlak van alle betrokken partijen. 
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Tevens zijn er werkgroepen samengesteld. Bij de samenstelling is enerzijds gekeken 

naar behoeften van gemeenten aan deelname en anderzijds naar een evenwichtige 

spreiding van gemeenten over de werkgroepen. Op 11 juni heeft reeds een centrale kick- 

off bijeenkomst plaatsgevonden voor alle deelnemers aan de werkgroepen. Daarnaast 

zijn ook alle werkgroepen ondertussen gestart. 

Wijzigingen woonplaatsbeginsel Jeugdwet 

Zoals reeds eerder geïnformeerd wijzigt per 01-01-2022 het woonplaatsbeginsel. Op dit 

moment is het zo dat veel jeugdigen via voogdijmaatregelen worden geplaatst binnen 

jeugdzorginstellingen in onze gemeente. In het huidige woonplaatsbeginsel betekent dit 

dat de gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de jeugdige verantwoordelijk is. Per 

01-01-2022 gaat dit wettelijk kader veranderen en is niet langer de feitelijke verblijfsplaats 

leidend voor het bepalen van de (financiële) verantwoordelijkheid maar de gemeente 

waar de jeugdige conform het BRP (Basisregistratie Personen) vandaan komt. 

Voor onze gemeente betekent deze wetswijziging dit forse veranderingen t.a.v. ons 

jeugdbestand en zullen tientallen jeugdigen vanaf dat moment onder de (financiële) 

verantwoordelijk vallen van andere gemeenten. Om dit traject goed te begeleiden en te 

implementeren zijn hiervoor op lokale, regionale en nationale schaal diverse 

projectgroepen opgestart. 

De wijzigingen t.a.v. het woonplaatsbeginsel hebben naar verwachting een fors voordelig 

financieel effect op onze gemeente. De verwachting is dat dit ons vanaf 2022 per saldo 

een financieel voordeel gaat opleveren van 500.000,- euro. Dit bedrag is ook als zodanig 

opgenomen in de kadernota 2022-2025. Het genoemde bedrag betreft echter een saldo, 

omdat de kosten die wegvallen, maar ook de rijksbudgetten die we minder gaan 

ontvangen, een veelvoud hiervan zijn. 

Huidige situatie t.a.v. prognose jeugd 2021 

Bij de raadsinformatiebrief over het 1° kwartaal 2021 hebben wij u geïnformeerd over het 

verwacht tekort van circa 600.000,- t.0.. de primaire begroting 2021. Dit tekort is echter 

exclusief de extra middelen die wij via de meicirculaire hebben ontvangen alsook de 

compensatieregeling voogdij voor 2020 en 2021 (voor 2019 was dit 535.000). Hierbij 

hebben we ook aangegeven dat de gevolgen van de Coronacrisis lastig in te schatten 

waren en nog steeds zijn. 

We constateren momenteel dan ook een toename in het verblijf dat samenhangt met 

voogdijmaatregelen waardoor de kosten t.a.v. de jeugdzorg verder oplopen. Een deel van 

deze toename kan worden verklaard door de gevolgen van de Coronacrisis waarbij de 

druk in gezinnen in de eerste periode van 2021 verder is opgelopen waardoor het vaker 

noodzakelijk is om jeugdigen (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Ten aanzien van de primaire 

begroting wordt momentee! een tekort verwacht van 873.000,- euro. Deze toename in de 

zwaardere jeugdzorg is een ontwikkeling die we ook regionaal en landelijk zien. 

Hiertegenover staan ook extra bijdragen vanuit de meicirculaire en de 

compensatieregeling waarbij op dit moment de verwachting is dat deze extra inkomsten, 

het begrotingstekort zullen dichten. Onzekere factor hierbij is hoe de 
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compensatieregeling voor 2020 en 2021 uit komt te zien. De verwachting is echter dat 

hoe groter het tekort is, hoe groter de compensatie vanuit deze regeling zal zijn. 

Uiteraard zullen wij u informeren wanneer hier meer duidelijkheid over bestaat. 

Incidentele middelen jeugd n.a.v. uitspraak arbitragecommissie 

Op 18 mei . heeft de Commissie van Wijzen uitspraak gedaan en advies gegeven over 

het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. 

Naar aanleiding van de uitspraak is het Kabinet in gesprek gegaan met gemeenten 

waarna besloten is dat het Kabinet in 2022. 

€ 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten vanwege de 

jeugdzorg. 

Per brief d.d. 29 juni . zijn gemeenten geïnformeerd over de voorlopige incidentele 

toekenning voor 2022. Voor onze gemeente betreft dit een bedrag van 1.197.000,- euro. 

Het is nog niet volledig duidelijk of er (deels) richtlijnen komen voor de inzet van deze 

middelen. Het is nog niet bekend wat er vanaf 2023 (eventueel) aan extra middelen 

beschikbaar wordt gesteld. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele 

financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de 

toekomst effectief en beheersbaar te houden. 

  

3. Participatie 

Project uittreding SZMH en start SEM 

23 maart 2021 besloot de raad om uit de gemeenschappelijke regeling en samenwerking 

met SZMH te treden voor de uitvoering van de participatiewet. Er lag nog een zeer korte 

tijd voor ons om de daadwerkelijke uittreding per 1 juli te realiseren. De focus kwam te 

liggen op de inrichting van de noodzakelijk processen, systemen en inrichting van de 

organisatie. 

Het tijdpad was kort maar op 1 juli is Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM) van start 

gegaan. Inmiddels hebben we ook op 20 juli met succes de eerste betaling van de 

uitkeringen gerealiseerd. 

Hiermee is fase 1 van de implementatie succesvol afgesloten en is gestart met fase 2 

waarin de verdere inrichting van werkwijze, optimalisatie van de werkprocessen en het 

leren kennen van de klanten centraal staan. 

Zoals eerder aangegeven zijn we de uitvoering gestart met een team ingehuurde 

professionals. De tijd was te kort om een eigen uitvoeringsteam te kunnen werven en 

inwerken. Op dit moment wachten we nog op instemming van de ondernemingsraad voor 

wat betreft het voorstel over de samenstelling van het uitvoeringsteam. De verwachting is 

dat in augustus en september de werving en selectie zal plaatsvinden. 

Naar verwachting wordt in september een themasessie met u als raad gepland om 

samen met u na te denken over de ambities van u en ons m.b.t. de aard en inrichting van 

deze dienstverlening. 
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Ontwikkelingen MTB 

De samenwerking met MTB was en is geen onderdeel van de uittreding. De zorg voor de 

doelgroep uit Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is ondergebracht bij MTB. Er is een 

onderzoek gestart naar de strategische herpositionering van de organisatie, nadrukkelijk 

bezien in samenhang met de andere partners in onze uitvoeringsketen re-integratie 

Participatiewet. 

Inmiddels komt het onderzoek tot een afronding en ontstaat er zicht op de conclusies en 

aanbevelingen. Die uitkomsten betekenen straks belangrijke strategische keuzes voor de 

gemeenten in Maastricht-Heuvelland. Dit alles primair gericht op een meer 

toekomstbestendige dienstverlening, waar nodig effectiever en zo mogelijk efficiënter. De 

onderzoeksopdracht MTB ziet op de strategische herpositionering van de organisatie, 

bezien in samenhang met onze andere uitvoeringsorganisaties  re-integratie 

Participatiewet (SZMH, Annex, Podium24 en MTB — georganiseerd langs de beleidslijn 

van diagnose-plaatsing-ontwikkeling). 

Overall oordeel van de onderzoekers is dat MTB de zaken organisatorisch en financieel 

goed op orde heeft. Er is tevredenheid over het functioneren. En het nut van de expertise 

en infrastructuur staat niet ter discussie. In de samenhang bekeken functioneert de 

uitvoeringsketen re-integratie als geheel evenwel nog niet optimaal. Zo is er nog winst te 

behalen op de volgende punten: 

- stevigere sturing (bestuurlijk, beleidsmatig en manageriek) op de keten als geheel en 

op werk / re-integratie als resultaatdoelstelling; 

- _ verbinding van organisatieculturen: 

- _ afstemming van processen en integraal casemanagement; 

. _ diverse punten op uitvoerend niveau. 

Om tot verbetering te komen, zijn interventies bij de verschillende ketenpartners nodig. 

Daartoe hebben de onderzoekers vijf mogelijke scenario's in beeld gebracht. Primair met 

het oog op een toekomstbestendigere positionering van MTB, maar feitelijk inhoudende 

een andere / stevigere organisatie van de totale uitvoeringsketen re-integratie: 

1. MTB versneld afbouwen als sterfhuis Wsw 

2. MTB als sociale werkgever (status quo) 

3. MTB + Annex + Podium24 als werkbedrijf, naast sociale dienst SZMH 

4. MTB + Annex + Podium24 + Werk-deel SZMH als integraal werkbedrijf, naast 

Inkomens-deel SZMH 

5. MTB + Annex + Podium24 + Werk-deel SZMH + Inkomens-deel SZMH als integrale 

uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen 

   

Statushouders 

Dit onderwerp vraagt mede door haar groeiende omvang als ook de komst van een 

nieuw inburgeringsstelsel om meer inzet en middelen om de taakstellingen te realiseren. 

Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden en is een plan van aanpak opgesteld. 

Hierover wordt u als raad n het najaar nog nader geïnformeerd. 

Vooruitlopend hierop is de volgende informatie voor dit moment wel relevant. 

De gemeente voert de wettelijke taken in het kader van integratie en inburgering van 

statushouders deels zelf uit. Het beschikbaar maken van passende huisvesting en de 

maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt in eigen regie gerealiseerd. De 

taken in het kader van de inburgering vallen onder de Participatiewet en werden derhalve 
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uitgevoerd door SZMH, waar Eijsden-Margraten tot 1 juli deel van uit maakte en worden 

nu ook in eigen beheer genomen. 

Tussen 2015 en 2021 heeft Eijsden-Margraten in totaal 225 statushouders gehuisvest. 

De taakstelling voor 2021 is 39 personen, het dubbele aantal t.0.v. voorgaande jaren. 

Daarnaast is er nog een achterstand over 2020 van 9. 

De statushouders zijn tot op heden grotendeels gehuisvest in appartementen en 

eengezinswoningen van woningcorporaties en in enkele gevallen in door de gemeente 

gehuurde particuliere woningen. Een deel van hen is wegens een tekort aan woningen 

gehuisvest in tijdelijk geplaatste woningen en in een schoolgebouw in Noorbeek en St 

Geertruid. Door een jarenlang groot en structureel tekort aan passende woningen voor 

woon-urgenten zijn e voor de bewoners van deze tijdelijke woningen weinig tot geen 

doorstroommogelijkheden. |.s.m. volkshuisvesting, vastgoed en woningcorporaties wordt 

gezocht en gewerkt aan oplossingen. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt de maatschappelijke begeleiding uitgevoerd door de 

welzijnsorganisatie Trajekt. Deze dienstverlening heeft tijdens de pandemie onder grote 

druk gestaan met name omdat de inzet van vrijwilligers nauwelijks mogelijk was. Dit heeft 

geleid tot extra kosten voor 2021. 

Vanaf januari 2022 treedt een nieuw inburgeringstelsel in werking. Dit betekent 0.a. dat 

de aard en omvang van de maatschappelijke begeleiding gaat veranderen en hiervoor in 

regio verband een aanbesteding zal plaatsvinden. 

Financieel betekent dat al in 2021 en 2022 een extra budget zal moeten worden ingezet. 

Met als belangrijkste oorzaken: het implementeren van het nieuwe inburgeringsstelsel, de 

hogere taakstelling, de veranderende inhoud van maatschappelijke begeleiding en het 

beschikbaar krijgen van passende woningen. 

4. Gedupeerden Kinderopvangtoeslag 

Zoals eerder geïnformeerd zijn binnen de gemeente Eijsden-Margraten er 17 gezinnen 

geïdentificeerd als (mogelijk) gedupeerde ouders. Hiervan zijn 3 gezinnen officieel 

benaderd door de belastingdienst als gedupeerden en komen zij in aanmerking voor de 

herstelbetaling van 30.000,-. Bij de overige 14 gezinnen zal het lopende uitvoerig 

onderzoek door de Belastingdienst uitwijzen of deze gezinnen alsnog in aanmerking 

komen voor een herstelbetaling/vergoeding. 

Momenteel zijn de gemaakte kosten voor de gemeente te vertalen n manuren die 

gemaakt moeten worden om bovenstaand te monitoren binnen de gemeente Eijsden- 

Margraten. Deze kunnen vooralsnog niet verhaald worden op de Riĳksoverheid. 

Eris op 29 juni 2021 door het college besloten te anticiperen op de wetgeving waardoor 

per 01-07-2021 is gestart met het kwijtschelden van (gemeentelijke) schulden die zijn 

ontstaan als het gevolg van de toeslagenaffaire. 
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5. Nieuwe taak preventieve schuldhulpverlening 

Op 1 januari 2021 is de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking 

getreden. Belangrijke verankering in deze wijziging is de vroeg signalering van 

betalingsachterstanden. De gemeente heeft vanaf 1 januari 2021 de wettelijke taak om bij 

deze betalingsachterstanden/schulden bij inwoners, proactief contact te leggen. 

Om de vroeg signalering te kunnen realiseren zijn wij aangesloten bij een digitaal 

platform van de landelijke NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet). Via het 

NVVK digitale platform melden verhuurders van woningen, zorgverzekeraars en 

energiebedrijven de achterstanden. Het inrichten hiervan heeft (landelijk) tijd gekost maar 

daarmee voidoen we aan deze nieuwe wettelijke taak die gericht op het voorkomen 

schuldengroei en schuldhulpverlening. 

Binnenkort verschijnt een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025 voor de 

gemeente Eijsden-Margraten. In dit beleidsplan wordt ook de vroeg signalering 

meegenomen. Verwachting is dat dit beleidsplan in de loop van september als concept 

wordt besproken in het College van B&W. 

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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