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Stand van zaken sociaal domein
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_ Hierbiinformeren wi u over de recente ontwikkelingen n het sociaal domein.

Actieplan 2018-2019 Toekomstagenda Sociaal Domein MaastrichtHeuvelland

2022

In 2016 is de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 vastgesteid.
Dit s hetichtinggevend ambitedocument voor de komende jaren binnen het sociaal
domein In de regio Maastricht-Heuvelland. Voor de eerste twee jaren was de ambîtie van
de toekomstagenda nader geprorteerd in het actieplan 2016-2017. In de periode tussen
februari en apri 2018 i het concept van het actieplan 2018-2019 voorgelegd aan de

adviesraden ter advisering.
definiief vastgesteld
w

Op 7 mei . eeft ons college het actieplan 2018-2019

De ambitie zoals vastgesteld in de Toekomstagenda 2022 is ook voor het actieplan 20182019 onverminderd actueel. De ingezette projecten in 2016 en 2017 ieveren een
belangrje bijdrage aan de ambties, doch zi hebben t nodig om de gewenste
resuitaten te bereiken.

In het nieuwe actieplan wordt meer focus aangebracht ten aanzien

van de geprioriteerde proecten en worden enkele organisatorische wijzigingen
doorgevoerd die de voortgang in de realistie van de doelstelingen moet borgen. In het
nieuwe acteplan worden de crieria voor de geprioriteerde projecten aangescherpt

Geprioriteerde projecten dienen innovatif, integraal (dus domein overstigend) en
reglonaal e zin, en aan minimaal 2 van de 4 doelstelingen uit de Toekomstagenda bijte
dragen.
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In de bijage treft u het actieplan ter kennisname aan,

Inkoop Wmo en Jeugd 2019

De aanpak van de zorginkoop 2019 is anders georgariseerd dan in de voorafgaande

aren,
omdat de inkoop gerichtop 2019 niet volledig via de methode van bestuurlijk
aanbesteden verloopt Daarom is het plan van aanpak opgedeeld n twee sporens
Spoor

1: Bestuurlijk aanbesteden

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De inkoop via dt spoor verloopt op de inmiddels bekende wijze: de voorbereiding van
contractaanpassingen vindt plaats via werkgroepen en ontwikkeltafels. Di jaar zo
beleidsarm mogelijk om de rust n de utvoering terug te brengen. We repareren dat wat

noodzakelijk is maar de arrangementensystematek blift ongewizigd. De tarieven 2019

van de verschilende (subJarrangementen worden — indien nodig — bijgesteld en tdens
de ontwikkelafels van oktober bekend gemaakt.
Spoor 2: Meuwe inkoop- of fnancieringsmethode

Op basis van de evaluatie van de zorginkoop uit 2017 s besloten om voor een aantal
producten/thema's te onderzoeken of een andere inkoop- of fnancieringsmethode
voordelen biedt n vergelijing met bestuurljk aanbesteden. Daarbi wordt gekeken
naar
de kwaliit van de zorg, maar uiteraard ook naar eventuele nanciële voordelen van een
andere inkoopwijze, gegeven de budgettaire problemen van gemeenten met de
inanciering van de zorg

Voor Jeugd
onder spoor
(ndvidueel
ontwikkelng

vallen de volgende thema's en daarmee samenhangende arrangementen
2: Crisis, Verbljf (nclusief Pleegzorg en Gezinshuizen), Begeleiding
en groep), Jeugdbescherming & Jeugdreciassering en (nieuw) de
van een doelgroep-arrangement Onderwijs-Jeugdhuip.

Voor Wmo gaat het om de thema's Beschermd Wonen, Begeleiding (groep) en de
ontwikeling van een analyse instrument voor beoordeling van de doelmatigheid van de
huidge contractafspraken.

In 2019 wordt hier het hema

Kortdurend verblijf aan

toegevoegd

Verwacht wordt dat een en ander voor de inkoop 2019 nog niettothele grote

aanpassingen zal leiden. Voor een aantal van de naar spoor 2 overgeheveide
arrangementen zal n 2019 een pilot gestart worden, voor andere arrangementen worden
aanpassingen in de inkoop in de oop van 201 verwacht

Monitor Toekomstagenda
Een befangrik onderdeel van de transormatie
van het Sociaal Domein s het monitoren
van de resullaten en effecten van de genomen maatregelen. Afgelopen jaren Ís gewerkt
‚aan een nieuwe monior, de Moritor Toekomstagenda Sociaal Domein MaastrichtHeuveland. Deze monitor bevatde gegevens van de nieuwe taken Jeugdhulp, Wmo en
Pariipatiewet bjzondere bijstand en schukdhuipverlening. De monitor Toekomstagenda
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland is nog in ontwikkeling; op termijn hopen we deze
te kunnen uitbreiden met de collectieve en aigemene voorzieningen en maatschappelijke
initateven op het gebied van jeugd, zorg en partiipatie. De laatste hand wordt gelegd
‚aan een periodieke standaardrapportage voor de gemeenteraden en er wordt gewerkt
aan een benchmark waarbij de resultaten van de eigen gemeente vergeleken kunnen

worden met die van de buurgemeenten. Gepland is dat de montor voor het einde van dit
jaar geïmplementeerd zal zijn bi de deelnemende gemeenten. Een publieksversie zal
dan eveneens online beschikbaarzin

Gezondheidsatlas GGD ZL/wijkprofielen
Voor onze gemeente heeft de GGD 12 wijkprofielen opgesteld,
via de Gezondheidsallas van de GGD op
htips:Aww gezondeheidsailaszi/wijkprofelen. t

deze zin e raadplegen

Jeugd
Praktijkondersteuner
jeugd
In eerdere raadsinformatiebrieven bent u geïnformeerd over de inzet van een

praktkondersteuner jeugd bij huisartsen in onze gemeente sinds 1 oktober 2016. De
prakjkondersteuner jeugd fungeert als verbinding ussen de gemeente en de huisartsen,
De inzet heeft meerdere doelen, namelik: het ersterken van de integrale aanpak bij de
zorg voor kinderen en jeugdigen, meer kennisdeling én een betere afstemming van
werkwizen tussen jeugdhulp, gemeente en huisartsenzorg. De inzet van de
praktikondersteuner i een project van 2 jaar
en dat betekent t er op di moment
gewerkt wordt aan een eïndevaluatie van het project Op basís van de behaalde

Tesultaten wordt bekeken of de inzet van de prakkondersteuner een structuree! karakter
Krjgt innen deze gemeente. In de volgende raadsinformatiebrief worden de uitkorsten
van de eïndevaluatie met u gedeeld

Transformatieplan regio Zuid-Limburg in het kader van het andlijk transformatiefonds
(Om de vernieuwing van het jeugdhuipstelse! een extra mpuis te geven, hebben de VNG.
n het Rijk een Transtormatiefonds n het leven geroepen. Binnen het
Transformatiefonds i van 2018 tot en met 2020 aarijks € 38 mijoen aan
transformatiebudget beschikbaar voor de jeugdregio's. Voor de regio Zuid-Limburg s dat

‚een bedrag van € 3 mijoen voor de periode van 2018 t en met 2020. De aanvraag voor
de middelen uithet Transformatiefonds wordt gezamenlijk door de 18 Zuid-Limburgse
ingediend. De aanvraag wordtna 1 oktober 2018 beoordeeld. Wijzulen uw raad
informeren over de uitkomst

De afgelopen twee jaren zijn de preventieprogramma's gericht op versterking van eigen.
kracht binnen Maastricht-Heuvelland geïnventariseerd. Kriische succesfactoren van
preventieprogramma's zijn onderzocht. Op basis
daarvan is prortering aangebracht De

Volgende programma's zjn geprioiteerd: Triple P (Positief Pedagogisch Programma
voor ouders met inderen van 0-16 jaar| preventieprogramma's gericht op het eigen
kracht met specifeke aandacht voor jeugd-GGZ, echtscheidingsproblematiek en het
inzetten van netwerkstrategieën. Komende periode wordt gewerkt aan implementatie
van die programma's
Kik-off Tiplo P
Triple P is een laagdrempelig integraal programma met als doe! emotioneie en
gedragsproblemen bi kinderen e voorkomen door het aanleren
van

opvoedvaardigheden. TripleP leert ouders: een positeve opvoedstil, beter omgaan met
moellk gedrag van kinderen en een betere commuicatie tussen ouder en kindin
alledaagse situates.
'Op 4 oktober l heeft de kick-off plaatsgevonden van Triple P in het gemeentehuis van
Eijsden-Margraten. Deze kick-off s een gezamenj intatieftussen de MaastrichtHeuwellandgemeenten (Toekomstagenda Sociaal domein) e in samenwerking met
GGD, Envida en Trajekt
Wmo

Pillproject Crsisopvang Maatschappolijke zorg
s mensen door een erstige ontregeling in het dageliks leven als gevolg van
psychische of sociale problemen n crisi raken, is het nodig dat intensieve hulp snel n

laagdrempeligingezet kan worden.

Onder een crisis erstaan we een acute situatie die

dermate emstig is da er direct hulp moet komen. Niet alle mensen die in crisi raken en
acuut zorg- en/of opvang nodig hebben, kunnen daarvoor terecht b de Crisisdienst

Geesteljke Gezondheidszorg (GG2), De GGZ heeft alleen een taak voor clienten wearbij
sprake is van oen bepaalde (psychiatrische) iagnose. Het is belangrjk dat ook voor
clienten die niet erecht kunnen in de GGZ (en daar ook niet huishoren) passende

crisisvoorzieningen in de maatschappeljke zorg beschikbaar zjn
‘Tot dusver vindt de crisisopvang voor deze cliënten plaats op crisisplaatsen bij dwerse

maatschappelijke zorgaanbieders in Maastricht, waarbij de Dag- en Nacht Opvang van
het Leger des Heils rreweg de groolste crsisopvangvoorziening is. Knelpunt bij de
huidige opvang is dt erte weinig (verschilende) crisisvoorzieningen beschikbaar zjn en
dat de voorzieningen de er welzjn deels niet meer van deze t zin (diverse
doelgroepen door elkaar, geen maatwerk, grote slaapzalen etc.) Met innovatieve
oplossingen wilen gemeenten, zorgaanbieders en overige betrokkenen gezamenlijk
ealseren da er meer, meer eigentijdse én meer verschilende crisisvoorzieningen ter

beschikking komen voor deze mensen. Een crisisvoorziening wordt dan gezien als een
per direct beschikbare, laagdrempeiige voorziening met bijbehorende begeleicing,

waarvan gedurende maximaal 14 dagen gebruik gemaaktkan worden.

Het doel van de crisisopvang is om zo snel mogeljk samen met de cliënt de crsis afte
wenden en ervoorte zorgen dat de client weer zelfstandig verder kan of n ieder gevalin
staat is om met behuip van regulere zorg verderte werken aan de oplossing van zijn of

haar problemen. Het potproject ontvangt subside van de provincie. De pilo loopt ot en
met het eerste kwartaal van 2019.

In het tweede kwartaal wordt besl

over de structurele Inbedding van de crisisvoorzieningen in de regui
de maatschappelijke zorg.

Vanaf 1 augustus | is Regiecentrum Crisisopvang Maatschappelijke zorg
BLOESEN
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HETZUIDEN

operationeel. Het regiocentrum beoordeelt crlsismeldingen en verwijst lënten, indien
novig naar n van de volgende vomen n crissopvang
crisisinterventi thuis: jdlijke Inensieve inzet van ondersteuning thuis wanneer
het niet nodig Ís om to delijk verblif elders over e gaan:

acute opvang op maat en begeleiding voor crsissituaties

niet(meer) beschikbaaris

waarbi een thuissituatie

of waarin gekozen wordt voor een andere verbijfsplek

dan thuis. Voor het verblif wordt gebruik gemaakt van commerciële of partculire
locaties (hotels, B&8's, vakantiewoningen), verspreid n Maastricht en het
Heuveland;

opvang met permanente toezicht en begeleiding voor crisissituaies waarbij extra
structuur, beschuting, bescherming of beveiiging n een 24-uurssetting nodig zin
‚en worden gerealiseerd n bestaande locaties van Mondriaan of Leger des Heil.
Gedurende de crisisopvang wordt door de crisiszorgbegeleider samen met de cliënt
onderzocht
of en welke (reguliere) vervoigzorg nodig i. Hiervoor neemt de begeleider
contact op met medewerkers van het sociaal teamytoegang Wmo, die zo nodig een
beschikking voor vervolgzorg afgeven.

Participatiewet
Vangnetuikering BUIG

Medo 2017 s geconstateerd da er voor de gemeente Eisden-Margraten een tekort
dreigde op de uigaven voor bijstandsuitkeningen 2017 van circa 4 ton tegen een budget
van 2,9 mijoen. Voornaamste oorzaak Ís hetinlopen van de achterstand in de
huisvesting van statushouders. De groatte van het tekort vroeg om extra maatregelen die

erop gericht zijn de uitstroom te bevorderen. Op basis van een tekortanalyse i er n
oktober 2017 een verbeterplan opgesteid.

De acties die erop gericht zijn het tekort zo

klin mogeljk e houden en de uistroom te bevorderen, hebben effect gehad. Op
1 januari 2017 werden er 224 uikeringen verstrekt Op juni 2017 bereikte het aantal
uitkeringen een hoogtepunt en werden er 280 uikeringen verstrekt Op het einde van het
jaar (2017) i dat aantal gedaald naar 247 utkeringen. In 2018 i het aantal uitkeringen
verder gedaald tot 231 uikeringen op 1 september 2018.
I het erste kwartaal van 2018 bleek dat e in de berekeningsmethode rekening

gehouden dientte worden met baten t 2018 (vrjval van inkomsten uit de getroffen

voorziening oninbare debiteuren), de als het ware het tekort van 2017 voor een
aanzienlik deel dekken. Het verschiltussen hettekortin 2017 (€ 418.000) en het
overschot in 2018 (€ 271.000) bedraagt € 147.000. Dat betreft 5% van het BUIG-budget

n geldt als eigen fsico van de gemeente. Dit betekent dat Eijsden-Margraten niet
voldoet aan de vereisten en daardoor dus niet n aanmerking Komt voor een

Vangnetuikering over 2017.

In overleg met de accountant za bijhet opstellen van de jaarrekening 2018 de omvang
van de voorziening oninbare detiteuren
— die door de vrivalin 2017 ons eigen tekort
grotendeels heeft gedekt - nader worden bezien, zodat een mogelik toekomstig beroep
p de Vangnetuikering BUIG mogeljk wordt
Klantbelevingsonderzoek

Eind 2017 i In beeid gebracht hoe de diensveriening s ervaren in de beginfase van

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH), de gezamenljke uivoeringsorganisatie
voor de uitvoering van de Particpatiewet die per 1 anuari 2016 van start s gegaan. Dit
om te zien wat goed gaat, waar de dienstverlening nog beer kan en wat daar dan voor

‘nodig is. Hiertoe is enerzijds een Klantbelevingsonderzoek uitgevoerd onder de inwoners.
die bekend zijn bij de regionale sociale dienst. Anderzijds is met diverse stakeholders
(portefeuilehouders, medewerkers van uitvoering en beleid, liëntenraad} geëvalueerd.

Het klantbelevingsonderzoek resuteertin een 7.5 voor de dienstverlening van SZMH

Het andelik gemiddelde i 7.3.

UItde belangrjkste succespunten konden klanten aan het eind van de vragenlijst één
punt aangeven dat zj goed vinden aan de sociale dienst. 38% Heeft aangegeven het
meest tevreden e zin over 'stipfheid uitbetaling uitkering" 299% Is het meest tevreden

over 'ijn Klantmanager’. Ook hebben Klanten één verbeterpunt kunnen aangeven. 26%
Geeft aan datrekening houden met de sfati klant het belangrjkste verbeterpunt i.
25% Geeft aan ‘minder wisseling klantmanagers' als verbetering te wensen. Aan de
verbeterpunten zal n de komende periode worden gewerkt

De centrale vraagsteling voor de evaluatie met de stakeholders was: “functioneert de
gezamenljke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvellan conform de aan
naar gestelde opdracht en naar evredenheid?" Gebleken isdat de organisatie vriwel

geheel vokdoet aan alle vereisten di in dedienstverleningsovereenkomst zijn gesteid. Er
s wel uimte voor verbetering. Zo geven de stakehoiders gemiddeid een 6,5 voor de
relatie met de dienst en een 6,1 voor de performance van de dienst Waarbij met name
t uistroomresultaat als verbeterpunt wordt genoemd.
Conctusie

De resulaten van het klantbelevingsonderzoek vormen een basis voor SZMH voor de
verdere doorontwikkeling. De resutaten zijn meegenomen in de recent geformuleerde
nota Van Droom tot werkelikheif. Deze nota geeft de transformatiedoelen voor de
komende periode weer, die reeds zjn vastgelegd in diverse beleidsdocumenten. Tevens
beschrjft de nota hoe de noodzakeljke ransformatie binnen de organisatie wordt
gerealiseerd. Denk daarbij aan de realisatie van één aanspreekpunt waar de burger

terecht kan voor advies en ondersteuning. Op weg naar verdere optimalisatie van
dienstverlening van SZMH voor onder meer onze gemeente, wordt ingezet op een

snellere uistroom van bijstandsgerechtigden naar werk. DaarbiÍs van belang dat SZMH
meer dan voorheen een nabije dienst wordt, doorte investeren n de relatie met en
toegankeljkheid voor ale belanghebbenden (zowel de deelnerende gemeenten als de

bistandsgerechtigden). Bureaucratie wordt- waar mogelik- verder afgebouwd. Tot slot
dient geïnvesteerd e worden in een overstap van een proces-gestuurde naar een
resuitaat gestuurde organisate.
Armoedebeleid: Kindpakket

All regelingen en fondsen di er zijn voor kinderen die opgroeien in armoede, worden

gebundeld onder de noemer Kindpakket. Bi de raadsinformatiebrief van 3 juli 2018 bent
u a uitgebreid geïnformeerd over het Kindpakket. Volledigheidshalve wordt nogmaals
kort aangegeven waaruit het Kindpakket bestaat:
Stichting Leergeld: voor een tegemoetkoming b binnen- en buitenschoolse activteiten
Zoals schoolspulen, een fiets of deelname aan de scouting of het schoolkamp.
Jeugdionds Sport: di fnds helpt door het betalen van de contribulie,het vergoeden van
sportkleding of atributen.
Jeugdfonds Cultuur: voor vergoeding van bivoorbeeld danslessen, muziekles, toneelies
f tekenles. Het Jeugdfonds Cuituur vergoedt lessen en de aanschaf van de nodige
atributen, nstrumenten en klecing,

Stichting Jarige Job: Jarige Job verstrekt een verjaardagsbox aan kinderen van 4 totn
met 12 jaar. De box heeft een waarde van € 36 en bevat slngers, ballonnen, taartmix,
traktaties om uite delen op school, wat Iekkers voor thuis en cadeautes.
Nationaal Fonds Kinderhuip: di fonds helpt bivoorbeeld met de contributie voor een
sportchub, een fiets, een opleiding of een dagje uit voor kinderen in armoede die voor
steun nergens anders terecht kunnen.
Voor een overzicht van ale regelingen en fondsen die er in onze gemeente zijn voor
kinderen in armoede, verwijzen wij naar wuw eijsden-margraten.nikindpakket
Armoedebeleid

ieuw iniaie Nationaal Jeugd Ontbit

Op 17 oktober 2018 neemt de gemeente deel aan de Wereid Aroededag met een
nieuw infiatef het Nationaal Jeugd Ontbt(NJO). Het NJO ondersteunt ouders om een
dageljks ontot voo hun Kinderen te kunnen verzorgen te bevordering van gezondheid
welzn en btere schoolprestaes. N/O bezorgt wekeljks aan huis, anoniem, zeven
gratis ontbijjes, omdathet belangri i dat ouders samen met hun kinderen kunnen

ontbiten n huiseljke sfee. NJO levert 365 otbjen perjaa, dus ook i het weekend en
tjdens vakanties. Ook inderen de nog net naarschool gaan, komen n aanmerking voor
n ontbitbox
van NJO. NJO breldthet ontbij uit met mondhygisne en tandverzorging
.m.v tandpasta en tandenborstl ncusief voorlchting. NJO organiseert daamzast
voedselsafarisin BIO-winkels om een bewust eetgedrag te stimuleren. Ouders kunnen

zich aanmelden en ontvangen dan wekeliks aan huis een gralis ontbifbox pe kind
waarin producten ziten voorhet kunnen bereiden van 7 ontojfen.

Het Natonaal

Jeugdontbijt maakt ook onderdee! u van het Kindpakket.
Tarioven Kredietbank Limburg

Gemeente Eiĳsden-Margraten heeft de uitvoering van de Wet
op de gemeentelijke
schuidhuipverlening belegd bij de Kredietbank Limburg. Met de Kredietbank Limburg
sluiten wij aarijks een denstverleningsovereenkomst
af waarin afspraken worden
gemaakt over de dienstverlening en het
daarmee gepaard gaande budget. Eisden-

Margraten is geen d van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Over de
dienstverlening worden geen extra overheadC.. investeringskosten berekend.

De

aanschaf van het automatseringssysteer bijvoorbeeld, wordt gefinancierd doo de GRgemeenten en brengt geen kostenstijging met zich mee voor de pris van de diverse

producten. Het (fnanciële) iico daarvan lgt voledig ij de gemeenten die bij de GR zijn
aangesloten

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Maatschappelijke begeleiding van statushouders is een wettljke taak van de gemeente.
Het doel s inwoners c.q. statushouders n staatte stellen te participeren in de

samenleving. Vanaf 2010 biedt Vluchtelingenwerk Limburg maatschappelijk begeleiding
aan statushouders in onze gemeente gedurende maximaal 1,5 jaar. De overgang naar
een reguiere siualie daarma verloopt moeizaam, ook partiipalie in de (okale)

samenleving van deze nieuwkomers blift achter: Er moeten voorwaarden worden

geschept om dat proces te optmaliseren en te bespoeigen. Daarmee kan belangrijke
maatschappeljke winst worden behaald.

Omdat de maximale contractperiode met Vuchtelingenwerk Limburg eind 2018 verstrikt
moet de taak voor 2019 e.v. opnieuw worden aanbesteed of kan in 2019 worden

geësperimenteerd met een andere opzet van maatschappelijke begeleiding in de vorm
van een pilt. De ruimte om te experimenteren met een nieuwe opzet wilen wij benttn.
Per 1 januar 2019 starten wij daarorn met een pilot van één jaar. Maatschappeljke
begeleiding/ondersteuning van statushouders wordt een integraal onderdeel van
(maatschappeljke begeleiding'ondersteuning die aan al onze inwoners wordt geboden
door de welijnsstchting Trajekt Denk daarbij aan inzet van algemeen maatschappelik
werk jeugd- en jongerenwerk, opvoedondersteuring, vrijwiligerswerk, lokale (Sport).
ect. Trajekt voertdietaken uit voor de inwoners van onze gemeente, behalve voor
statushouders.

Statushouders worden tot op heden als een aparte (doel]groep gezien en

benaderd. Mede daardoor verloopt hun integratie in de (okale) samenleving minder

natuurlk en moeizaam.

Dit s geen wenselijke situaie. W treven daarom naar de

situatie waarbijde algemeen toegankelike maatschappelijke ondersteuning in onze

gemeente ook voor statushouders beschikbaar, toegankeljk en geschikt i. Hierdoor
denken wij de afstand tof de lokale samenleving voor statushouders te verkleinen en een
betere, snellre en sucoesvollere integratie en partiipatie n onze gemeente te
bevorderen. Daarmee wordt recht gedaan aan ons streven naar een inciusieve
samenleving.

Teriustratie staat hieronderin de tabel aangegeven welke taaksteling de gemeente

heeft omtrent de huisvesting van statushouders en wat de realsatie betreft n enig jaar.
Taaksteling
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“Hoewel de achterstand op dît moment nog 17 e huisvesten statushouders bedraagt
worden erin de komende periode met zekerheid nog 7 statushouders gehuisvest

DaarnaastÍs de verwachting dat
r van een reeds gehuisveste statushouder zjn

gezinnen bestaande uit drie personen, nog na zullen reizen, waardoor de definitieve
‘achterstand' beperkt b

of maxdmaal

7 nog te huisvesten statushouders.

Sport en bewegen
Per 13 oktoberis de beweegpas voor ale inwoners (18+) beschikbaar. Met deze pas
kunnen inwoners 10 keer grais deelnemen aan een sport of beweegactiviteit. maximaal
twee keer per aanbieder.

Ook s er, samen met onze externe partners,

een nieuwe

website ontwikkeld ww.kompas:eisdenmargralen.nl waar alle op gebied van sporten,
‘bewegen,

gezondheid etc. samenkomt

Vanaf 1 januari gaan we staren met de functie “beweegmakelaar’, De beweegmakelaar
bevordert een gezonde en acteve, partiipatieve leefstil bi nwoners Gjong en oud). Hij of
zijstimdleent bewegen, infieert en begeleidt (nieuwe) (beweeg) actiiteiten en zet een
samenwerking op rondom bewegen en meedoen met 0. huisartsen, Iokale
(sportjverenigingen en aanbieders, scholen en maatschappelijke organisaties.
Erworden dïecte relaties geleg met het sociaal team, de huiskamers, de zorgverieners,
etc. Onze Inwoners kunnen zichzelf aanmelden of verwezen worden door deden

(bivoorbeeld zorgverleners, huisartsen, sociaal team, organisaties of famiie). De inwoner

n de beweegmakelaar kijken in het ntakegesprek naar 0.2. beweeggedrag, motvalie en

mogelikheden. Samen wordt gezocht naar een actteit n het loale aanbod die pastbij
de individuele wensen en mogelikheden. De beweegmakelaar begeleidt waar nodig de
stap naar deelname en volgt de voortgang en het resultaat. De deelnemers worden
geleid
(ot
| een jaar) totdat ze
g de veranderingen
of
active
kunnen blven ondernemen.

Sociaal team

Zoals aangekondigd n de raadsinformatiebrief van 31 oktober 2017 hebben wi het
sociaalteam, dat gedurende de periode van 2015 tot en met 2017 de status van plot

BLOESEM

VAN

HETZUIDEN

had, vanaf 2018 structureel ngebed in de organisatie. De opzet van één team dat zowel
ondersteuningsragen vanuit de Jeugdwet als vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning oppakt n deze integraal bekikt hebben wij aarbij ongewizigd gelaten
Wel hebben wijhet team kwantitatef en kwaliatief versterkt, di ls reactie op de
enaringen tjdens de plotperiode, welke periode een moeizaam verloop heeft |aten zien.
De versterking heeft met name vorm gekregen door toevoeging van een
kwalitetsmedewerker (1 le) aan het eam. Deze is verantwoordelik voor de bewaking
van de kwaiteit van dedienstverlening, zowelinhoudeljk als procesmatig.
De formatie van het team omvat momentee! 13 le die naast de kwalteitsmedewerker

ingevuld wordt door de teamcoördinator (1 fe), de consulenten c

gesprekvoerders (9

e} en het ondersteunend personeel (adrninistratieve krachten, 2 fl). Van de totale
formatie ter grootte van 13 e i 2fle flexibelingevuid, zodat snel en eenvoudig
ingespeeld kan worden op een verminderde capaciteisbehoefte n de toekomst. Die
verminderde behoeftelgt zeker op dit moment nit voor de hand, ook niet omdatde

versterkte tormatie

de mogeljkheid biedt ot voortdurende bijscholing van het personeel

het versterken van de contacten met de partners binnen het socaal domein, hetinzetten
van nazorg en het meer zichtbaar worden van het tearm in de wiken/kermen.
Zichtbaar gevolg van de versterkte personeelsformati is beperking van de werkvoorraad
toteen acceptabel niveau.

Over de periode van 1 januar ot en met 30 september 2018 heeft het sociaal team 1.054
ondersteuningsvragen c.4, meldingen ontvangen, waarvan er 248 betrekking hadden op
Jeugdhulp en 806 op ondersteuning n het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning.

Naast de 248 meldingen jeugdhuip heefthet team 247 verwijzingen van

jeugdigen naar jeugdhulp door derden, In hoofdzaak huisartsen, administatief verwerkt
De 1,054 meldingen en 247 verwijzingen hebben geleid tot het verstrekken van in otaai
1.261 maatwerkvoorzieningen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze
voorzieningen naar soort

Overzicht ondersteuningsvragen van januari Um soptember

t geenna

LOESE
VAN HET ZUIDEN

FINANCIËN
2Ds:

In bovenstaande
tabel is een prognose gemaakt van de kosten voor heel 2018 op het
gebied van de 2 Decentralisaties in Eisden-Margraten. Peildatum voor deze prognose is
1 oktober 2018. Kolom 5 n bovenstaande tabe!|aat dus de verwachte uitgaven en

Inkomsten voor Eijsden-Margraten, tervergeliking afgezet tegen de gerealiseerde

uitgaven in 2016 en 2017 en de begroting van 2018. De laatste kolom aat het
geprognosiceerde benulie percentage zien van de prognose, ten opzichte van de

begroting 208. Het totale beeld s dat de werkelke ontrekking aan de Reserve Sociaal
Domein volgens de prognose, ager uitvalt dan de begrote ontreking.
Geprognosticeerde overschrijdingen ontstaan op het Sociaal Team (als gevolg van
inhuurter vervanging van zieke medewerkers) en Jeugdzorg (hogere kosten Zorg in
Natur). Een posiief punt i dat e uitkeringen die van het Rijk ontvangen worden voor
WMO en Jeugdzorg (zie de regel Totaal nkomsten) iets gestegen zijn ten opzichte van
2017.

n de afgelopen maanden is bekeken of de gemeente Eijsden-Margraten aanspraak kan
maken op vanut het R ter beschikking gestelde compensatiemaatregelen voor de
tekorten in het Sociaal Domein,

Op het compensatiefonds tekortgemeenten kan onze

gemeente geen aanspraak maken, omdat de drempel van €40,- tekort per inwoner niet

gehaald wordt. Ook voor de compensateregsling Voogi18 wordtde drempel van
€260.000.-

tekort n 2017 niet gehaald en ontvangt Eijsden-Margraten geen compensatie.

Participatiewet

&

i
5

In bovenstaande tabel s een overzichtte zien van de geprognosticeerde kosten voor de

Partcipatiewet uigevoerd door Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

De prognose laat

momenteelzien dat er ten opzichte van hetjaarbudget een overschrijding zien, die met
name veroorzaakt wordt door het BUIG-budget Het beeid van de laatste maanden iS
echter dat het aantal bijstandsuitkeringen Icht dalendeis, wat uiteindelijk moet eiden tot
lagere kosten voor de BUIG.

10

Wij vrtrouwen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met wiendelike groet,
r en wethouders

van Eijsden-Margraten,
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geano im se rd)

n
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Wij wilen datin 2022 iedere inwoner n Maastricht-Heuvelland zich onderdeel voelt van een
twerk:dat hij weet dat hi iet
sen
cen beroep kan doen op mensen
n zjn
omg:
n Andersom kunnen anderen ook o
ijn raad
o hulp vragen.

Onze jonge inwoners gaan naar school n werken vanuithun talenten zan hun ontwikkeling De
volwassen inwoners zjn zoveel mogelijk economisch
mensen zjn met pensioen en vrijwilig actief
Inwoners hebben regie over hun eigen

zelstandig
en werken

Ieven. Producten, diensten, protocollen en regelszijn niet

langer
leidend maar het denken n oplossingen.
| ondersteuning e bieden op maat

Professionals hebben rumte om, waar nodig,

(geanonimiseerd)
e

(geanonimiseerd)

naar vermogen. Of

oo Toetomsagenen
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In 2016 is de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 vastgesteld.
Deze toekomstagenda was én is het richtinggevend ambitiedocument
voor de komende
jaren voor het volledige sociale domein van de gemeenten in Maastricht-Heuvelland
(vanafnu Maastricht-Heuvelland).
In de toekomstagenda staat in gezamenlijkheid omschreven hoe Maastricht-Heuvelland
wil dat de regio er op sociaal gebied in 2022 uitziet. Tevens is hierin omschreven op
welke manier

de gemeenten de transformatie van het sociaal domein in 2016-2017

wilden faciliteren.

En tot slot is omschreven welke actieve rol Maastricht-Heuvelland

hierin ziet voor inwoners, maatschappelijke partners en de gemeenten zelf.
Uniek is dat deze toekomstagenda tot stand is gekomen na een intensief samenspraak
traject dat in 2015-2016 is doorlopen met ruim 175 mensen: inwoners van MaastrichtHeuvelland, bestuurders en raadsleden, liënten- en adviesraden en mensen die

werkzaam zijn in het sociaal domein. Met hen is gekeken naar de Ervaringen, de
gewenste Verbeteringen en de mogelijkheden om te Innoveren, de zogenaamde EVIaanpak.

De toekomstagenda straalt isie, ambitie en vertrouwen uit. De eerste merkbare
resultaten dienen zichtbaar te zijn in december 2018. Om die ambities daadwerkelijk

dichterbij t brengen binnen de gestelde termijnen is tevens het actieplan 2016-2017
opgesteld.
De eerste twee jaren zijn nu om. Het i tjd voor een volgende stap.

Het actieplan 2018-2019
n dit plan willen we terugkijken naar de oorspronkelijke veranderopgave van de

toekomstagenda en de urgentie hiervan toetsen aan de actualiteit. We willen ruimte
geven aan de reeds ingezette projecten op weg naar de realisatie van de beoogde
effecten. Daarnaast
willen we leren van de ervaringen tot dusver. Waar nodig stellen we
keuzes bij. We blijvenin ontwikkeling.
Waarom

1) De veranderopgave
Sinds 01 januari 2015 s de overdracht van de drie decentralisaties (de Wet

‘maatschappelijke ondersteuning 2015 (vanafnu WMO), de Participatiewet en de
Jeugdwet} een feit Het gezamenlijk doel van deze decentralisaties was en is (zo
zelfstandig mogelijke) deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk maken:
“Wanneer iemand ondersteuning nodig heeft, gebeurt dit op maat en vanuit het perspectief
van het huishouden waar deze inwoner toe behoort. De regie bljft bij de inwoner zelf en/of
de directe omgeving, tenzij dit niet mogelijk i. Daarbij wordt het systeemdenken vanuit de
verschillende beleidskaders, wet- en regelgeving losgelaten.”

Toekomstagenda SD Maastricht Heuvelland | Actieplan 2018-2019
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Met het overhevelen van bestaande wettelijke taken is deze transformatieopgave echter
‘nog geen feit

1.1) Onze ambitie
Als veranderambitie
voor 2022 staat in de toekomstagenda het volgende genoteerd:
“In 2022 kunnen de inwoners van Maastricht-leuvelland gezond en veilig opgroeien en

oud worden, hun talenten blijvend ontwikkelen en naar vermogen meedoen in onze
samenleving. Ze zijn zo veel mogelijk zelfredzaam en voelen zich bij elkaar betrokken. Onze
regio biedt de mogelijkheden aan haar inwoners om collectiefen individueeltot
ontplooiing te komen, zodat haast iedereen zodra hij/zij volwassen is n zijn/haar eigen
onderhoud en inkomen kan voorzien.”

n de toelichting lezen we het volgende:
“We willen dat in 2022 iedere inwoner in Maastricht-Heuvelland zich onderdeel voelt van

een sociaal netwerk. Dat hij weet dat hij niet alleen ís en een beroep kan doen op mensen in
zijn omgeving. Andersom kan de omgeving om zijn raad, hulp, ondersteuning vragen en die
geeft hij graag. Want hij hoort erbij

Onze jonge inwoners gaan naar school en werken vanuit hun talenten aan hun
ontwikkeling. De volwassen inwoners zijn zo veel mogelijk economisch zelfstandig en
werken naar vermogen. Of e zijn met pensioen en veelal vrijwillig actief. Met hun werk
betekenen ze iets voor hun directe omgeving en voor onze (netwerk)samenleving; daarmee
voegen ze waarde toe. Dat wordt beloond, ook als het geen reguliere baan is maar
bijvoorbeeld de inzet voor familie vrienden of buren. De grens tussen betaalde en
onbetaalde inzet kan veel minder scherp getrokken worden, Met een sterke
netwerksamenleving kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Een sterke
netwerksamenleving betekent ook dat mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend i,
gezien worden, ondersteuning krijgen en erbijhoren.
n 2022 zijn niet langerde producten, diensten, protocollen en regels van ‘het systeem’

leidend, maar het denken in oplossingen. Bewoners heben zeggenschap over hun eigen
oplossingen. Professionals hebben ruimte om waar nodig ondersteuning te bieden op maat.
Daarbij staan de mens en het gezin waarin iemand opgroeit centraal.

Mensen bepalen zelf hun eigen doelen en de mensen die dat (tijdelijk) niet

kunnen en/of

niet voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen rekenen op de gemeente. Daarbij

is hetessentieel

dat de relatie tussen de professional en de inwoner/familie goedis en de inwoner geen
Klant meer is maar een mens di de regie heeft bij het stuk voor stuk aanpakken van zijn

eigen problemen - met ondersteuning waar nodig - waardoor hij in een posítieve spiraal
terecht komt en groeit De gemeente vertrouwt hierbij op en uistertnaar haar inwoners.
Ze verbindt partijen en handelt vanuit wat onze inwoners willen bereiken.”
1.2) Doelstellingen en kernopgaven
De doelstellingen bij deze ambitie zijn:
'oekomstagi
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1

_

2}
3)

Dendivíduele eigen kracht n de samenleving wordt versterkt.

Decollectieve eigen kracht in de samenleving wordt versterkt
_ Inonze samenleving staan de burger en zijn directe omgeving centraal en niet het

4

_ Weblijven mensen ondersteunen die tjdelijk of permanent geen regie over hun

systeem.

eigen leven kunnen voeren en/of een chronische beperking hebben.
Voor het actieplan van 2016-2017 zijn de doelstellingen vertaald naar geprioriteerde
kernopgaven:
<
«
e

Preventie en vroegsignalering
Vergroten van economische zelfstandigheid
Verbeteren van de toegang

«

Betere (blijvende) ondersteuning

Prioritering was nodig want de ambitie was én i onverminderd groot.
Het schema laat zien hoe de doelstellingen en kernopgaven aan elkaar gekoppeld
aa
em
e

R
e

e

7

E
e
e

em e

z

E

e

om

zijn:

gerre o

Tm

E

ET

e

aa

(Vanaf nu worden de ambitie, doelstellingen en kernopgaven van de toekomstagenda
gezamenlijk aangeduid als de ambitie)

2 Urgentie
De brede constatering is dat de ambitie nog onverminderd actueel is. De urgentie van de
opgave blijkt uit de formulering van diezelfde opgave. Immers wat als:
De individuele eigen kracht n de collectieve eigen kracht in de samenleving NIET worden

versterkt door ons handelen? In onze samenleving het systeem centraal staat en NIET de
burgeren zijn directe omgeving? We mensen die tjdelijk of permanent
geen regie over hun
eigen Ieven kunnen voeren en/of een chronische beperking hebben NIET blijven
ondersteunen?

Wat voor een maatschappij

zijn we dan? En welke toegevoegde waarde heeft het sociaal

domein dan nog?
We kunnen nog niet spreken van een volledig afgeronde transformatie maar de

beweging i in gang gezet. Er is veel gebeurd. Zowel op het schaal- en
samenwerkingsniveau van Zuid-Limburg als het lokale niveau van iedere afzonderlijke
gemeente en alle niveaus daartussenin,
Toekomstagenda SD
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Bij alle projecten van de toekomstagenda, de meeste ontwikkelingen van de regionale
samenwerking bij beleid en uitvoering (vanaf nu goîng concern)en bij de meeste lokale
activiteiten is een concrete bijdrage aan de ambitie te herleiden. Dit wordt in hoofdstuk
3 en in bijlage 1 verder inzichtelijk gemaakt.

Echter transformeren is meer dan projecten uitvoeren. Hoe zinvol hun bijdrage ook
moge zijn. Transformeren gaat ook over houding en gedrag van burgers en
professionals. Over het loslaten van oude gewoonten en het handelen naar nieuwe
verantwoordelijkheden. Hier vragen we meer aandacht vo

2.1) Samenwerking
De ambitie is regionaal. De omvang en de urgentie van de ambitie maken samenwerken

noodzakelijk. Tijd en middelen zijn schaars. Dit geldt voor alle deelnemende gemeenten.
In de samenwerking tussen de diverse gremia groeit vertrouwen. Tegelijkertijd
dat samenwerken op het niveau van Maastricht-Heuvelland ook vraagt om een

ien

we

(tijdelijke) extra inspanning van alle deelnemende gemeenten. Kennis delen, beleid
afstemmen en samen optrekken in de uitvoering kost tjd.
Samenwerking blijft een middel en geen doe! op zich. Wat lokaal kan, blijft lokaal. Zo is

gebleken dat het versterken van de collectieve eigen kracht hoofdzakelijk
een lokale
opgave is. Het gaat hierbij vooral om het aanspreken, organiseren, faciiteren en
versterken van lokale netwerken. Dat wat in de samenwerking meerwaarde biedt, blijft
of wordt regionaal.
Bij een dergelijke intensieve samenwerking s continuteit in meerjarige investeringen
é in een vaste deelname van gesprekspartners noodzakelijk.
Laten we daarnaast vooral erkennen dat er zowel overeenkomsten als verschillen
We delen n de ambitie maar erkennen dat bijv. de behoeften door diversiteit van

zijn.

inwoners per gemeente verschillend kunnen zijn. Dit geldt ook voor de manier waarop
gemeenten lokaal georganiseerd zijn.
Samenwerken

is samen

Jeren en samen

doen.

In de afgelopen jaren heeft het samen doen vooropgestaan. Het samen leren behoeft
extra aandacht. Voor 2018-2019

komen

de aspecten

van samen

leren binnen

Maastricht-Heuvelland nadrukkelijker periodiek terug. Bij de geprioriteerde projecten

van de toekomstagenda wordt het thema: Samen leren als randvoorwaarde opgevoerd.
wat

3) Projecten en going concern tot dusver
n het actieplan 2016-2017 zijn alleen projecten opgenomen,
die rechtstreeks een
bijdrage leveren aan 1 of meerdere geprioriteerde kernopgaven en di tevens:

ToekomstagendaSD Maastricht Heu
e concept
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«
«

Gezamenlijk worden uitgevoerd door Maastricht-Heuvelland
Qua besluitvorming de route volgen binnen de samenwerkingsstructuur.

Onderstaand overzicht laat de bijdrage van de (nog) lopende projecten van de
toekomstagenda uithet actieplan 2016-2017 aan de vier doelstellingen zien:
Lopende projecten”

En ondertussen staat de goîng concern niet stil. De winkelis en blijft open.
Binnen de drie beleidsdomeinen WMO, Participatiewet en Jeugdwet zijn de nodige
projecten succesvol afgerond. Er wordt regionaal samengewerkt aan diverse thema's en
ontwikkelingen. Waar nodig gebeurt dit tevens domeinoverstijgend. Deze

beleidsontwikkelingen dragen regelmatig (geheel of gedeeltelijk) bij aan de ambitie van
de toekomstagenda.

In de Heuvelland gemeenten zijn (divers samengestelde) integrale gebiedsteams
verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. De regionale uitvoering
op het gebied van de Participatiewet en gedeeltelijk op het gebied van de WMO

(Beschermd Wonen) is ondergebracht bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (vanaf
nu SZMH).

De oprichting van deze gezamenlijke uitvoeringsorganisatie is een

belangrijke stap vooruit. SZMH heeft voor 2018 duidelijke speerpunten. Zoals het
invoeren van het gebiedsgericht (integraal) werken. Deze invoering zal aansluiten bij de

bestaande, lokale gebiedsteams. Zowel de lokale uitvoering als de speerpunten van
SZMH dragen direct bij aan de transformatie.
Tot slot dragen de andere, lokale activiteiten van de individuele gemeenten eveneens
beleidsmatig en uitvoerend bij aan de ambitie van de toekomstagenda. Bijvoorbeeld
Toekomstagenla
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door het lokaal subsidiëren van verenigingen en maatschappelijke partners en het

faciliteren van burg
ieven en zelfsturing. Ook op lokaal niveau wordt stevig
getransformeerd.
Zoals eerder aangegeven is met name doelstelling 2: Het versterken
van de eigen collectieve kracht, bij uitstek een okale opgave.

In bijlage 1 een overzicht van alle toekomstagenda en goïng concer

projecten uit 2016-

2017
inclusief hun bijdrage aan de ambitie. (De lokale activiteiten
veelvoud niet in dit overzicht opgenomen.

n vanwege hun

Wat opvalt

e

De criteria van de geprioriteerde projecten gaan onvoldoende over de gewenste

e

bijdrage aan de ambitie.
De projecten van de toekomstagenda leveren in meerderheid een bijdrage aan

doelstelling 3 en 4. Bij projecten die in hoofdzaak bijdragen aan doelstelling 4:
Een betere, blijvende ondersteuning, rijst de vraagof dit voldoende is om de
ambitie te realiseren. Een accentverschuiving is nodig. Het bieden van passende

ondersteuning is reeds langer een basistaak van de gemeente. Het versterken van
de collectieve eigen kracht is voornamelijk een lokale opgave. Het versterken van
de individuele eigen kracht en de burger centraal p.v. het systeem verdient meer
aandacht.

«

«

Bij de projecten toekomstagenda wordt een andere bijdrage zichtbaar dan bij de
projecten goîng concern. Di s verklaarbaar vanuit de wetenschap dat goîng
concern ook wettelijke taken uitvoert. Deze kunnen of hoeven niet altijd een
bijdrage te leveren aan de ambitie van de toekomstagenda. Deze zijn tevens niet
altijd integraal.
Veel projecten bevinden zich nog in de onderzoek- en planfase. Dit betekent voor
de komende periode een behoorlijk beroep op de ambtelijke inzet bij beleid. En
in een latere fase bij de uitvoering. Voor wat betreftde inzet van de projectleiders

n de overige leden van de projectgroep is onder 6.2 een overzicht uitgewerkt.
Overall s het pleidooi dat we de lopende projecten toekomstagenda (voor zover niet
afgerond en actueel) de ruimte moeten geven. De projecten zijn op schema wat betreft
‘hun eigen tijdspad. We volgen de aanpak van Ervaren, Verbeteren en Innoveren. Veel

projecten hebben de pilotfase doorlopen en gaan nu doorgevoerd worden. Een
transformatie is een Jangdurig proces. Het is onze overtuiging dat er goede keuzes zijn
gemaakt. De ingezette projecten leveren een belangrijke bijdrage.
Vanwege bovenstaande opvallendheden worden de criteria voor de geprioriteerde
projecten aangescherpt. Geprioriteerde projecten dienen een concrete bijdrage te
leveren aan de transformatie

en zijn:

Innovatief

Integraal (dus domeinoverstijgend)
Regionaal
Dragen mi

maal bij aan 2 van de 4 doelstellingen van de toekomstagenda.
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Vanwege deze aanscherping hevelen we twee lopende projecten v
toekomstagenda over naar de goïng concern. Deze
zijn Hulp bij het h
Beschermd wonen. Beide gaan naar regulier WMO. Beschermd wonen is (vanwege de

huidige transitiefase) tevens een belangrijk, geprioriteerd thema bij Inkoop. Mogelijk
wordt dit projectin een volgende transformatiefase opnieuw geprioriteerd voor de
toekomstagenda, Hoewel van wezenlijk belang dragen beide projecten nu nog
hoofdzakelijk j aan doelstelling 4: Een betere (blijvende) ondersteuning. Het project
Evaluatie inkoop WMO en Jeugdwet is in de besluitvormingsfase en wordt daarna

doorlopend goîng concern.

Het lopende project Mantelzorgondersteuning en respijtzorg

wordt doorontwikkeld naar (brede) Cliëntondersteuning en blijft geprioriteerd. Het
project competentieontwikkeling loopt voor wat betreft de (integrale) functiescholing

voor medewerkers van

diverse gemeenten en sociale organisaties going concern door.

En wordt daarnaast nu breder opgepakt binnen de randvoorwaarde Samen Leren.

3.1) Projecten toekomstagenda 2018-2019
Kritisch kijkend naar de bijdragen, verdeling, voortgang en samenhang komen we tot de
volgende herverdeling voor de komende twee jaar:

2018-2019

3.1) a Extra aandacht voor 1 gezin/ 1 plan en doorbreek de patronen
Deze twee projecten zijn vorig jaar samengevoegd. Een subsidieverzoek voor

cofinanciering bij de provincie is ingediend. Vanwege personele uitval is er sinds enige
tijd geen projectleider meer gekoppeld aan dit project. Hierdoor is de voortgang
gestagneerd. Ondertussen heeft het integraal werken door bijv. de inzet van de
verschillende, lokale gebiedsteams en de competentieontwikkeling van de medewerkers
van SZMH meer vorm gekregen,
Toekomstagenda SD Maastricht Heuvelland | Actieplan 2018-2019
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Een herijking
van de oorspronkelijke opgave en een meer concrete uitwerking van het
beleidsvoornemen (inclusief financiële taakstelling) zijn nodig. Hierbij dient rekening
‘ehouden te worden (indien functioneel) met de diversiteit van de lokale

oeringsituaties in de diverse gemeenten. Gelijktijdig dient it project waar nodig
structuur doorbrekend te zijn. Bijv. als het gaat om de verschillende beleidsdomeinen en

financieringsstromen. Dit project blijft van wezenlijk belang bij het bereiken van de
ambiti

3.1) b Nieuw project Passend onderwijs
Er zijn actuele wijzigingen op het gebied van onderwijs. Er s een groot raakvlak van dit
beleidsterrein met de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeentelijke
verantwoordelijkheid op dit vlak maakt onderwijs feitelijk tot de vierde decentralisatie.
Dit beleidsterrein
is echter
niet direct aangehaakt bij de toekomstagenda.

Deze wijzigingen vraagt de komende jaren om grote investeringen. Bepaalde keuzes zijn
eruciaal voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van jeugd en onderwijs.

Een gemeenschappelijk kader en gedeelde uitgangspunten voor Maastricht-Heuvelland
aangaande de samenwerking betreffende het onderwijslandschap is een eerste

stap. Door dit thema als project aan de toekomstagenda toe te voegen, wordt een
integrale aanpak vanuit de praktijk beoogd.
Hetgaat om heteggen van de verbinding ussen de volgende opdrachten
(Her-Jhuisvesting van onderwijs naar kindentra.

«

De inhoudelijke ontwikkeling van die centra met ruimte voor partners uit welzijn
enzorg

*

Richting geven aan de processen rond de doorgaande leerlijnen.

*

De harmonisatie kinderopvang - peuterspeelzaal ondersteunend laten zijn aan
deze ontwikkeling.
De verbinding met WVE en beleid versterken.
De knooppunten op scholen verstevigen.

*

De inzet en actualisatie van leerlingenvervoer passend doorontwikkelen.

3.1) c Nieuwe randvoorwaarde Samen leren
De intentie van de regionale samenwerking was samen leren en samen doen. Samen
doen komt volop tot uiting: in de projecten van de toekomstagenda en de ontwikkelingen
bij goïng concern en lokaal. Samen leren s in de hectiek van de eerste twee jaren minder
aan bod gekomen. Het is belangrijk om een regionaal én tevens domeinoverstijgend
kennisnetwerk te vormen. Kennis delen in plaats van kennis afzonderlijk opdoen, draagt
bij aan de efficiency van de samenwerking en de meerwaarde van MaastrichtHeuvelland. Met dit thema als randvoorwaarde wordthier de komende jaren concreet
meer aandacht aanbesteed.

Enkele suggesties voor het (nog op te stellen) projectplan zijn:
e

Vertaal de ambitie naar de betekenis voor het handelen van de professional.
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Wat draagt jouw handelen en werken concreet bij aan de 4 doelstellingen van de
toekomstagenda? Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig.
- Deze vaardigheden en houdingsaspecten kunnen vervolgens onderdeel

worden van de diverse fanctiescholingen (bijv. Vakmanschap).
= Deze vaardigheden kunnen vervolgens onderdeel worden van de
(werschillende)gesprekscychi

©

Gebruikde ambitie als toetssteen bij alle toekomstige projectvoorstellen. Pas het
format voor nieuwe voorstellen voor de directiegroep en het
portefeuillehouderoverleg
hierop aan. Wat
draagt dit voorstel concreet bij aan de
4 doelstellingen van de toekomstagenda?

«

Inventariseer de diverse lopende leer- en netwerkbijeenkomsten (Per domein en
per gemeente) en onderzoek waar meer uitwisseling of een gezamet

deelname mogelijk is,

En/of organiseer regionaal en domeinoverstijgend jaarlijks

Gén of twee themabijeenkomsten rondom de ambitie
voor het handelen van de professional.
Verder zal de projectgroep die verantwoordelijk

en de betekenis hiervan

is voor de realisatie van de

doelstellingen uit de Toekomstagenda mede in het kader van samen leren verbreed
worden. Zie voor de uitwerking hiervan hoofdstuk 6.

4) Monitor toekomstagenda sociaal domein
Van project naar randvoorwaarde. Maastricht-Heuvelland wilde bij het vaststellen van

de toekomstagenda de voortgang en de resultaten van de diverse inspanningen

gerelateerd aan de ambitie monitoren. Door hetin één monitor samenvoegen van de
verschillende indicatoren uit de verschillende domeinen krijgen we zicht op de

onderlinge samenhang en de daadwerkelijke voortgang van de transformatie. Doel s
beleid en uitvoering te ontwikkelen en bij e sturen op basis van inzicht door data.
Enkelvoudige bronnen worden op deze wijze meervoudig gebruikt.

De monitor geeft op wijk- en kernniveau inzicht in alle aspecten van de transformatie.

Het betreft niet alleen de ontwikkeling (in aantallen en kosten} van de gemeentelijke
maatwerkvoorzieningen. De monitor geeft (op termijn) eveneens inzicht in

klanttevredenheid en de ontwikkeling van de eigen kracht en de sociale netwerken in de
verschillende wijken en kernen.
Tot slot geeft de monitor inzicht in de werkwijze van de
toegang (De monitor is bedoeld voor beleidsontwikkeling en geeft buiten de vaste
peilmomenten om geen dagelijkse, actuele bedrijfsinformatie.]
Door de gegevens te combineren met demografische kenmerken van de verschillende

wijken en kernen kunnen benchmark en andere analyses gedaan worden. Hiermee
geven de gegevens meer inzicht dan louter
de absolute aantallen en kosten.

4.1) Fasering
De monitor wordt gefaseerd ontwikkeld volgens onderstaande planning:
Fase 1: Maatwerkvoorzieningen en ondersteuning.

Deze indicatoren zijn vanaf de start (begin 2017) opgenomen in de monitor. Het betreft
‘met name gegevens uit de cliëntsystemen van de gemeenten m.b.t.
‘maatwerkvoorzieningen, professionele zorg en ondersteuning. Deze worden

gecombineerd met demografische cijfers van de verschillende wijken en kernen.
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Fase 2: Algemene voorzieningen, preventie, eigen en collectieve kracht.
Deze indicatoren zullen in de loop van 2018 opgenomen worden. (Dit s grotendeels
afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens.) Het betreft vooral gegevens m.b.t
algemene en preventieve voorzieningen en gegevens uit diverse onderzoeken (zoals de
GGD Volwassenen en Ouderenmonitor) die meer zicht geven op zelfredzaamheid, eigen
krachten mantelzorg.
Fase 3: Kwaliteit, klantervaring en toegang-

Deze
indicatoren zijn in ontwikkeling. Zodra deze beschikbaar komen vanuit de
toegangs- en cliëntsystemen zullen deze ingericht worden in de monitor. Het betreft met
name gegevens uit onderzoeken, klanttevredenheidsmetingen en gegevens uit de
toegang.

4.2) Stand van zaken fase 1
Deze fase is gerealiseerd. De monitoring van de ambitie rondom de doelstelling Betere
(blijvende) ondersteuning s ingericht. In februari 2018 zijn de monitorgegevens over
geheel 2017 beschikbaar zijn.

De gegevens zijn online beschikbaar
voor de gebruikers binnen Maastricht-Heuvelland.
Medewerkers van beleid, uitvoering, management en financiën worden momenteel in
verschillende workshops geschoold in het gebruik van de monitor. Een aparte, concept

(raads)rapportage voor de gemeente Maastricht is ontwikkeld. Deze wordt begin 2018
afgerond. Tevens zal dan ook een soortgelijke (raads)rapportage in samenspraak met de
andere gemeenten ingericht worden.

4.3) Vervolg en voorbeeld
In 2018 zal gewerkt worden aan een toevoeging van gegevenssets zoals genoemd onder
fase 2 en 3. Daarmee wordt de monitor uitgebouwd tot een integrale monitor, waarmee

(nagenoeg) alle doelen van de toekomstagenda gevolgd kunnen worden.
Hieronder een voorbeeld van de huidige beschikbare kerngegevens van de cliënten van
het sociaal domein Maastricht-Heuvelland. Hieruit wordt bijvoorbeeld duidelijk dat ca.

26000 unieke personen in 2017 t/m kwartaal 3 ondersteuning hebben ontvangen
vanuit het sociaal domein, datis tussen de 10 en 15% van het aantal inwoners.

Toekomstagenda SD Maas
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5) EVI panels
Van project naar randvoorwaarde. Zoals omschreven s de toekomstagenda tot stand
gekomen na een intensief samenspraak traject dat in 2015-2016 is doorlopen met ruim
175 mensen: inwoners van Maastricht-Heuvelland, bestuurders en raadsleden, ciënten-

en adviesraden en mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein. Met hen is gekeken
naar de
Ervaringen, de gewenste Verbeteringen en de mogelijkheden om te Innoveren n
het sociaal domein, de zogenaamde EVl-aanpak. Deze keuze is een adequate vertaling
van de ambitie kort samen e vatten als "Met de burger, voor de burger”. Een belangrijk

uitgangspunt was én is dat deelname aan de EVI panels door ervaringsdeskundigen
voorop staat.

Eind 2016 - begin 2017 is de EVI aanpak geëvalueerd en in samenspraak met de
deelnemers van de EVI panels zelfis besloten deze aanpak te continueren. Vervolgens
zijn voor 2017 de volgende thema's benoemd:
*

Deregulering

<

D inzet van eliëntenpanels bij de monitoring van de toekomstagenda.

«

Heldere
en eenduidige

informatie
voor burgers.

Een andere keuze bij de aanpak in 2017 was dat de EVI panels dit zoveel als mogelijk
zelf zouden regelen. De procesmanager of de desbetreffende projectleider neemt m.
deel aan de panels om de voortgang te bewaken. Door deze insteek is de voortgang van
de EVI panels wat verder van de gemeenten af komen te staan.

Evengoed zijn bij diverse thema's en/of projecten telkens verschillend samengestelde
panels geraadpleegd.

Bij het thema: Deregulering is het belangrijkste project: 1 gezin/1 plan en doorbreek de
patronen. Dit

project is nog n de planfase en dient zoals eerder aangegeven
Toekomstagenda SD Maastricht
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geprioriteerd opgepakt te worden. De opdracht voor de projectleider is dat de EVI
aanpak een significant onderdeel dient e zijn van de verdere uitwerking.
Voor het thema: De inzet van cliëntenpanels bij de monitoring

wordtingezetop de doorontwikkeling van de huidige,

van de toekomstagenda,

separate cliëntonderzoeken per

domein en per gemeente. Het streven is om uiteindelijk naar één regionaal
tevredenheidsonderzoek te gaan. Dit is een lopend project met meerdere fasen. Het EVI
panel wordt hier structureel bij betrokken.
Voor het thema: Heldere en eenduidige informatie voor burgers, s een eerste

bijeenkomst afgeblazen vanwege een gebrek aan aanmeldingen. Hier s geen
afzonderlijk project aangekoppeld. Suggestie is om de communicatieadviseur van de
gemeente Maastricht (die tevens deelneemt aan de projectgroep toekomstagenda) als

tussenpersoon n te zetten en dit thema bij de

EVI panels opnieuw leven in te blazen.

Voor de doelstelling van de toekomstagenda: De eigen individuele kracht in de
samenleving wordt versterkt en de bijbehorende kernopgave: Preventie en
vroegsignalering,is een Evií panel é&n keer bij elkaar gekomen. Dit panel heeft een eigen
groep afgevaardigden gekozen en deze
zijn enkele keren bij elkaar gekomen om de
inhoud en de voortgang van het onderliggende project: Eigen Kracht e bespreken.

6) Structuur
De huidige samenwerking van Maastricht-Heuvelland m.b.t het sociaal domein is veel
omvattend. De bijbehorende structuur is complex. Integraliteit en samenhang wordt

nagestreefd vanuit de ambitie. Tegelijkertijd wordt going concern nog veel gewerkt
vanuit de 3 domeinen WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Dit blijft ook nodig Immers
niet alles hoeft integraal aangevlogen te worden. Voorkomen dient te worden dat zaken
onnodig ingewikkeld of vertraagd worden door alles met alles te verknopen. De
regionale samenwerking per domein is zowel beleidsmatig als uitvoerend telkens net
iets anders georganiseerd.
Duidelijk is dat een volledig nieuwe structuur
groeiende samenwerking.

discussie niet de oplossing biedt in de

Wel willen we op basis van de opgedane ervaringen enkele

wijzigingen doorvoeren voor wat betreft de realisatie van het nieuwe actieplan en de
projecten van de toekomstagenda.
In 2018-2019 gaan we (Lo.v. de eerdere jaren) met een vereenvoudigde structuur
werken. Het gaat dan om een aanpassing van de bijbehorende rollen en
verantwoordelijkheden. Dit leidt tot minder overleglagen en een bredere gezamenlijke
verantwoordelijkheid:
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*

Beleid en uitvoering wordt in de structuur
van de toekomstagenda nadrukkelijk

«

gecombineerd.
Blijvende aandacht voor de benodigde capaciteit en de verantwoordelijkheid

behorend bij de diverse rollen s belangrijk.
Bij deze structuur horen de volgende rollen en verantwoordelijkheden:

6.1) Rollen en verantwoordelijkheden
6.1) a Opdrachtgevers
De integrale sturing en besluitvorming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg
sociaal domein Maastricht-Heuvelland. De besluitvorming geschiedt op voet van
gelijkwaardigheid tussen de zes gemeenten. Besluiten worden pas bestuurlijk
voorgelegd als de conseguenties van de implementatie en uitvoering voldoende zijn
uitgewerkt.
De ambtelijke opdrachtgevers zijn de leden van de directiegroep sociaal domein

Maastricht-Heuvelland. Zij zorgen ervoor dat in het portefeuillehoudersoverleg de uiste
besluiten genomen worden. Zodat de voortgang van de realisatie van het actieplan
gegarandeerd wordt. In het kader van samen doen zijn zij ta.v. de projecten
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen én

houden van de ambtelijke capaciteit

en de bijbehorende budgetten. Tot slot zijn zij verantwoordelijk voor de implementatie
en uitvoering van de projecten in de zes gemeenten. In het kader van samen leren zijn
zij verantwoordelijk voor het introduceren van eigen “best practices”. Succesvolle
lokale beleid- en uitvoeringspraktijken met een nadrukkelijke bijdrage aan de ambitie
agenderen en delen metelkaar.

De rol van directiegroepleden als sponsor per kernopgave wordt losgelaten en daarmee
ook het voorbespreken van projectvoorstellen met één of twee sponsoren. Directieleden
vertrouwen op de professionaliteit van medewerkers m.b.. de gewenste uitwerking. De

directieleden zijn vervolgens gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de besluiten
n de onderlinge samenhang.
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6.1) b Procesmanager
De procesmanager is eindverantwoordelik en inhoudelijk opdrachtnemer. Deze functie

fungeert

als linking pin tussen alle betrokkenen en is volledig committed werkzaam

voor de toekomstagenda. De procesmanager
neemt deel aan alle overleggen in
bovenstaande structuur ter voorkoming van ruis op de ljn en ter bevordering van een
uniforme interpretatie van gebruikte begrippen. Deze functie is verantwoordelijk voor
de realisatie van de beoogde effecten middels de continuteit in de besluitvorming, de
voortgang in de uitvoering en de inhoudelijke, onderlinge samenhang tussen de
projecten. De procesmanager houdt overzicht
op de projectopdrachten inclusief ijdspad
en einddatum, de inzet van de benodigde capaciteit en de inanciële afwikkeling hiervan.
De procesmanageris
tevens de linking pin naar de afdeling Inkoop en voorzitter
van de
ontwikkeltafels zodat over en weer geprioriteerde projecten en beleidsvoornemens
tijdig met elkaar worden afgestemd en de realisatie ook hier gewaarborgd blijf.

6.1) c Projectgroep
De projectgroep wordt verbreed. De ervaring van de afgelopen jaren was dat de
samenstelling van de projectgroep te smal was. De projectgroepleden waren vaker
belast met dubbele rollen (coördinator en projectleider). De beperkte

vertegenwoordiging betekende dat de terugkoppeling naar de breed verdeelde
achterban (de projectleiders van de projecten, beleid én uitvoering in drie domeinen bij
zes gemeenten) veel vergt van de inzet van de leden en desondanks dun blijft. Bij
personele uitval bleek daarnaast dat het geen vanzelfsprekendheid is dat de
achterliggende gemeente zorg draagt voor een passende vervanging. Dit moet echt
beter.

De projectgroep wordt opnieuw en breed samengesteld door:
e

De projectleiders van de geprioriteerde projecten.

Toelichting: De rol van één of twee coördinatoren per kernopgave wordt losgelaten. De
projectleiders worden zelf deelnemer van de projectgroep en leggen rechtstreeks
verantwoording af aan de overige eden van de projectgroep en de procesmanager. Zij
zijn verantwoordelijk voor de voortgang (conform tijdspad), de inhoudelijke aanpak en
het beoogd (meetbaar) effect. Zij houden een consequent oog voor de eventuele
onderlinge samenhang van hun project(en). Telkens gekoppeld aan de ambitie van de

toekomstagenda.
De projectleider is (samen met de procesmanager) zelf verantwoordelijk voor de

toelichting en eventuele verdere aanpassingen m.b,t.het eigen project n het verdere
besluitvormingsproces.
De koppeling van projecten aan 1 kernopgave wordt eveneens losgelaten. Alle projecten
dragen immers bij aan meerdere kernopgaven.
«

Eénafgevaardigde per regulier, regionaal beleidsoverleg WMO, Participatiewet
en Jeugdwet. Nog aan te wijzen door het desbetreffende overleg zelf. (Dit kan een
projectleider zijn, die als projectleider al deelneemt of een andere

afgevaardigde)
Toekomstagenda
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ting: Regulier is er geen regionaal, domeinoverstijgend overleg tussen de drie
velden onderling, Samen leren is een nadrukkelijke doelstelling van de
samenwerking. Door de ambîtieis het noodzakelijk om een overstap te maken van een
werkwijze per "D” naar een meer integrale werkwijze.
«

Een afvaardiging
vanuit de uitvoering m.b.t. WMO, Particïpatiewet
en Jeugdwet
Nog aan te wijzen door de uitvoering
zelf.

Toelichting: De Participatiewet wordt regionaal uitgevoerd door SZMIL, De Jeugdwet
wordtregionaal ingekocht en lokaal uitgevoerd. De WMO wordt gedeeltelijk regionaal
uitgevoerd bij SZMH en voor het overige lokaal. Voor de Participatiewet en de Jeugdwet
geldt da er periodiek regionaal overleg is, voor de WMO geldt dit niet. Het is aan de
uitvoering zelf om te kiezen voor een afvaardiging vanuit de drie domeinen die
voldoende representatief is. Het betrekken van de uitvoering bij de voortgang en de
samenhang van de toekomstagenda is essentieel.
e

Tot slot wordt de projectgroep aangevuld met de communicatieadviseur en de
projectondersteuner. De projectgroep wordt voorgezeten door de

procesmanager. Deze functies zijn allen ondergebracht bij de gemeente
Maastricht

6.2) Capaciteit
De totale capaciteit benodigd voor de realisatie
van de toekomstagenda is als volgt:

In bijlage 2 is bovenstaand overzicht aangevuld met de huidige, personele verdeling per
gemeente. Het wordt aanbevolen om na vaststelling van het actieplan opnieuw te kijken
naar

©

De gewenste personele invullíng en bijbehorende beschikbaarheid van de
projectleiders.
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Deverdere personele invulling van de projectgroep. Zodat alle beleidsdomeinen,
de 6 gemeenten en SZMH direct danwel indirect voldoende aangehaakt zijn.
Het actualiseren van de projectopdrachten inclusief
inhoudelijke aanpak, beoogd
effect, tijdspad, benodigde capaciteit en communicatie met EVI panel.

« _ Hetopnieuw vaststellen van de bijbehorende begroting inclusief verdeling per
gemeente.

7) Loslaten

s1e 105 aaT
HEB JE TWEE
HANDEN VRIJ

Loeje

Veranderen is ook loslaten. Organisaties en systemen zijn (al dan niet onbewust) gericht
p behoud van de status quo. Mensen zijn van nature gewoontedieren en organisaties
bestaan nu eenmaal t echte mensen. Als we het nieuwe stapelen op het oude zal de
verandering niet plaatsvinden. Het oude is dan immers nog onveranderd aanwezig om
op terug te grijpen

Er is veel bevlogenheid en betrokkenheid als het gaat om de ambitie van de
toekomstagenda.

Een moeilijke vraag bleek: "Wat gaan we niet meer doen?” Toch zal deze vraag bij elk
nieuw idee, geprioriteerd project, samen leren bijeenkomst, EVI panel enz. gesteld en
concreet beantwoord

moeten worden.

Enkele reacties tot nu toe:

Doen Minder samen overleg, meer samen doet

Doen “Gezamenlijke afvaardiging naar bijeenkomsten”
Doen * Zelf verantwoordelijkheid nemen ipv eerst terug naar eigen achterban”
Niet meer doen “Projecten zonder einddatum.”
Niet meer doen "Extra overlegstructuur”

Loslaten faciliteer je vanuit de sturing door telkens concreet opdracht én toestemming
te geven om los te aten.
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Bijlage 2
Totaaloverzicht benodigde capaciteit en huidige personele verdeling per gemeente.

Notk betekent
dat de capaciteit nog middels nieuwe danwel herziene projectopdracht
vastgesteld moet worden
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