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Op 23 februari 2021 heeft de eerste informatieronde met uw raad plaats gevonden inzake de 
bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 
Tijdens deze ronde zijn door de woordvoerders vragen gesteld en heb ik reeds een groot aantal 
mondeling beantwoord. Afgesproken is om de resterende vragen a.s. dinsdag, 2 maart 2021, te 
beantwoorden.  
 
Bijgaand treft u aan de schriftelijke beantwoording van uw vragen die niet tot mijn portefeuille 
behoren. Helaas is er voor de bijeenkomst van 17.00 uur geen wethouder beschikbaar om aan te 
schuiven. De vragen die voor mij nog resteren, zal ik mondeling beantwoorden. 
 
Noodverordening 
 
Hieronder treft u, zoals aan u toegezegd, de link aan van het advies van mr. Wieringa op de vraag of 
een noodverordening die niet meer van kracht is alsnog moeten worden bekrachtigen door 
gemeenteraad. 
 
www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/Bekrachtiging%20noodverordening.pdf 
 
Vraag: Hoe heeft de verdeling van de verschillende steunpakketten plaatsen gevonden voor bv de 
buurthuizen, culturele instellingen en overige ondernemers? 
 
Antwoord: Voor wat betreft de gemeenschapshuizen/buurthuizen is (voor het jaar 2020) geld 
beschikbaar gesteld door het Rijk (€123.244,-) en heeft de verdeling als volgt plaatsgevonden. De 
gemeenschapshuizen/buurthuizen die als zodanig in de gemeente Maastricht zijn erkend (in de 
Ondersteuningsregeling Gemeenschapshuizen 2018) is gevraagd gegevens aan te leveren. Aan de 
hand van door gemeenschapshuizen aangeleverde stukken is beoordeeld of een gemeenschapshuis 
recht heeft op compensatie en voor welk bedrag. Het totaal te compenseren bedrag heeft de door 
het Rijk beschikbaar gestelde middelen ad € 123.244,- overschreden. Om die reden heeft de 
verdeling op basis van de volgende verdeelsleutel plaatsgevonden: het aandeel dat het 
gemeenschapshuis had in het totaal van de aangevraagde compensatie. De compensatie is 
vervolgens uitgekeerd. 
 

http://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/Bekrachtiging%20noodverordening.pdf
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Wij zijn ervan op de hoogte dat er ook andere voorzieningen zijn die financieel in de problemen zitten 
naar aanleiding van de coronamaatregelen en die niet vallen onder de definitie van 
gemeenschapshuis. Vaak zijn dit stichtingen/organisaties die op dit moment nergens voor financiële 
steun in aanmerking komen. Indien deze organisaties zich melden bij de gemeente worden die 
casussen integraal met Economie, Vastgoed en Sociaal nader bekeken. Naar aanleiding daarvan 
kan de gemeente een adviseur sturen die de specifieke organisatie adviseert over eventuele 
mogelijkheden.  
 
Voor de compensatie van inkomsten voor vrijwilligersorganisaties jeugd is (voor de periode maart tot 
en met juni 2020) door het kabinet €34.000,- voor Maastricht ter beschikking gesteld. In totaal zijn 18 
organisaties (lokale scoutinggroepen, speeltuinen, jongerenwerk door een vrijwilligersorganisatie, 
kinderboerderijen en jeugdkampen) in december via een brief geinformeerd hoe men een aanvraag 
kan indienen en welke voorwaarden daarvoor gelden. In totaal hebben vijf organisaties een aanvraag 
ingediend, waarbij voor €13.192,83 aan compensatie is uitgekeerd (Stichting Jeugdwerk de 
Maaskluivers €1.505,12, Scouting Ane Frank/Sint Jan €1.899,00, Scouting Amby €2.750,00, 
Stichting Kinderboerderij Limmel €3.140,71, Stichting Boerderij Daalhoeve €3.898,00. 
 
Voor wat betreft cultuur het volgende. Er wordt op dit moment gewerkt aan de kaders om een 
Herstelfonds Cultuur in te richten. Met dit fonds kan in 2021 en 2022 ondersteuning worden verleend 
aan de cultuursector in Maastricht. Deze ondersteuning is bedoeld om de amateurkunstverenigingen, 
de professionele instellingen en de zelfstandige makers door de coronacrisis heen te helpen en hen 
te ondersteunen bij de opstart van hun activiteiten. Na besluitvorming worden de culturele 
instellingen, amateurkunstverenigingen en zelfstandige makers van Maastricht proactief 
geïnformeerd over de mogelijkheden binnen het Herstelfonds Cultuur. De gemeenteraad wordt 
middels een RIB op korte termijn geïnformeerd over het Herstelfonds Cultuur Maastricht. 
 
Vraag: Geconstateerd is dat er veel wantrouwen in de overheid is. Hoe kan het vertrouwen in de 
overheid worden hersteld? Kunnen bijvoorbeeld een burgerraad of burgerbegroting hieraan een 
bijdrage leveren? 
 
Antwoord: Vertrouwen in de overheid is een complex fenomeen, dat zich niet op eenvoudige manier 
laat beïnvloeden. Bovendien spelen ook landelijke ontwikkelingen en beeldvorming mee, waarop we 
als gemeente zeer beperkt invloed hebben.  
  
Desalniettemin zien we, als gemeente Maastricht, de belangrijke taak om te investeren in het 
vertrouwen van Maastrichtenaren in de gemeente. Daarom kiezen we voor een aantal projecten en 
processen, waarvan we hopen dat die dit vertrouwen positief beïnvloeden. Zo wordt onder de vlag 
van het Maastricht-LAB de eerste Maastrichtse Burgerbegroting uitgerold, waarbij inwoners kunnen 
meebeslissen over de verdeling van € 300.000 (zie raadsinformatiebrief, 18 december 2020). 
Daarnaast gaat het Maastricht-LAB experimenteren met gebiedsgericht werken zoals beschreven in 
de Omgevingsvisie 2040. De uitdaging is om fysieke- sociaaleconomische en 
veiligheidsvraagstukken en kansen in samenhang te benaderen, waarbij de buurt centraal staat en 
niet het beleidsveld. Ook dat moet een positieve impuls geven aan de relatie tussen gemeente en 
inwoner. Tot slot wordt op dit moment participatiebeleid, een participatieverordening en een leidraad 
participatie vanuit de Omgevingswet ontwikkeld (zie raadsinformatiebrief, 26 januari 2021). Met 
name de eerste twee stukken zullen de wijze waarop we participatie organiseren duurzaam 
verbeteren.  
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We hopen dat ook dat positief zal bijdragen aan het vertrouwen van Maastrichtenaren in de 
gemeente. 
 

 


