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Wijziging Financiële verordening gemeente Maastricht n.a.v. Modelverordening VNG
Aanwezig
Voorzitter:
College:
Griffie:

de heer Mertens
wethouder Van Grootheest
de heer Cobben (secretaris)

Fractiewoordvoerders: mevrouw Van de Wouw en de heren Barendse, Hameleers, P. Frijns, Janssen,
Kamal, Van Lune, Peeters en Steijns
De voorzitter opent om 19.45 uur de vergadering en deelt mee dat wethouder Van Grootheest
wethouder Aarts vervangt. Van de raadsleden wordt gevraagd de besluitvorming voor te bereiden.
Aangeboden wordt de actualisatie van de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. In
deze verordening stelt de raad de regels vast die de uitoefening van haar kaderstellende en
controlerende taken in het financiële beleid mogelijk maken. Hiermee geeft de raad de
financieel-administratieve kaders aan waarbinnen het college zijn bestuur voert. Aanleiding voor
deze wijziging van de verordening is een nieuwe modelverordening van de VNG. De commissie
Begroting en Verantwoording heeft dit voorstel inmiddels getoetst en stelt voor het stuk voor de
finale besluitvorming naar de raad door te geleiden.
Het CDA (Janssen) volgt het advies van de commissie Begroting en Verantwoording.
De SP (Kamal) heeft geen vragen.
De PvdA (Van Lune) heeft nu twee petten op, omdat spreker ook lid is van de commissie Begroting
en Verantwoording. Eerder had de PvdA om meer informatie gevraagd over de aan- en verkoop van
vastgoed. Daarna heeft de raad als toelichting onder andere een helder schema ontvangen. De
PvdA vraagt of een niet-marktconforme verkoop die wel onderdeel is van een grondexploitatie, niet
vooraf aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Mevrouw Sweelssen geeft ambtelijk aan dat bij een marktconforme verkoop voor minder dan
1 miljoen euro geen zienswijze van de gemeenteraad wordt gevraagd. Deze is immers al bij de
grondexploitatie gevraagd. Zodra echter sprake is van een niet-marktconforme verkoop gaat het
altijd naar de raad. Als er sprake is van een marktconforme verkoop voor meer dan 1 miljoen euro
gaat het ook naar de gemeenteraad.
Wethouder Van Grootheest voegt toe dat dit feitelijk de bestaande situatie is. Qua werkwijze
verandert er dus niets. Door de goede vragen van de commissie wordt het nu wel verhelderd.
De Maastrichtse Volkspartij (Frijns) volgt het advies van de commissie Begroting en
Verantwoording.
De Seniorenpartij (Steijns) en de VVD (Van de Wouw) onderschrijven het advies van de
commissie Begroting en Verantwoording en concluderen tot een hamerstuk.
Partij Veilig Maastricht (Hameleers) volgt ook het advies.
D66 (Barendse) concludeert tot een hamerstuk.
De voorzitter deelt mee dat het stuk als hamerstuk naar de raad wordt doorgeleid en sluit onder
dankzegging aan de aanwezigen de vergadering om 19.50 uur.
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