
 

Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders 

            Postbus 998 

6300 AZ Valkenburg a/d Geul 

 

Valkenburg, 2 april 2018 

 

 

Betreft: Toekomstagenda Sociaal Domein, actieplan 2018-2019  

 

Geacht College,  Advies ASD inzake Toekomstagenda Actieplan 2018-2019  

 

Aan de wethouder/ portefeuillehouder Sociaal Domein 

 

In 2016 is de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 vastgesteld. 

Voor de eerste twee jaren is de ambitie van de toekomstagenda nader geprioriteerd en 

uitgewerkt in het actieplan 2016-2017. De voortgang is onlangs beschreven in een nieuw 

actieplan 2018-2019. Een concept van dit actieplan is in maart 2018 voorgelegd aan de 

Adviesraden Sociaal Domein/WMO -raad van de zes betrokken gemeenten met het verzoek 

om een reactie, resp. een advies. 

 

Op 20 maart 2018 hebben de adviesraden een toelichting gehad op het actieplan en over de 

inhoud gesproken met enkele vertegenwoordigers van de projectgroep Toekomstagenda. 

 

Die bespreking gaf aanleiding tot de volgende kanttekeningen: 

- Er ligt een gedegen werkstuk dat inzicht geeft in de stand van zaken van de 

Toekomstagenda en dat beschrijft op welke  wijze de voortgang gepland wordt.           

Dat betekent dat dit concept  actieplan vooral een intern gericht document is. Het 

geeft wel inzicht in de organisatie, maar vermeldt relatief weinig over de projecten 

van de toekomstagenda. 



- De adviesraden zijn van mening dat in het actieplan meer rekening gehouden dient 

te worden met taalgebruik in overeenstemming met het VN-verdrag. De 

toegankelijkheid laat te wensen over (moeilijk leesbaar, technische bewoording, 

etc.). 

- De adviesraden willen graag inzicht in de prioritering van projecten en de motivatie 

voor deze prioritering. Wij zijn van mening dat het van belang is om te focussen op 

projecten die betrekking hebben op speerpunten van  de toekomstagenda. 

- Vervolgens gaat de belangstelling van de adviesraden uit naar de stand van zaken in  

die projecten en naar de monitoring daarvan. Op die aspecten is een verdere 

uitwerking van de toekomstagenda zeer wenselijk. 

- De toekomstagenda omvat het sociale domein, tot nu toe vooral bepaald door de 

drie gedecentraliseerde wetten, de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. In het 

actieplan 2018-2019 wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om ook de sector 

Onderwijs in het sociale domein te betrekken. De adviesraden ondersteunen dit 

voornemen op basis van eigen ervaringen. 

- De adviesraden hebben behoefte aan  een overzicht van alle lopende en geplande 

projecten. Een overzicht waarin ook de looptijd van elk project en de 

contactgegevens zijn opgenomen. Een dergelijk overzicht  geeft inzicht in het totaal 

van de activiteiten en de prioritering van de projecten. Dat is nodig in het kader van 

monitoring. Daarnaast geeft een dergelijk overzicht houvast om de advisering door 

de adviesraden te plannen en af te stemmen op overleg momenten van B&W 

colleges en raadsvergaderingen in de verschillende gemeenten.    

 

Wij verwachten u met het bovenstaande van dienst te zijn ten behoeve van de verdere uitwerking 

van het actieplan 2018-2019 van de Toekomstagenda Sociaal Domein. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Drs. G.H.F. Rutten, voorzitter ASD gemeente Valkenburg a/d Geul 

 

 

 

 

 

 


