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Aanwezig
Voorzitter:
College:
Griffie:

de heer Gorren.
burgemeester Hoes
de heer Vinju.

De dames Nuyts, Meese, Heijnen en Van Ham.
De heren Hoen, Jongen, Erckens, Krabbendam, Gunther en Severijns.
De voorzitter heet iedereen om 19.55 uur welkom. De fracties wordt gevraagd om hun zienswijze
te geven op de voorliggende stukken.
Seniorenpartij (de heer Erckens) heeft eerder twee opmerkingen gemaakt.
 De overheveling van de reserve van het Riec is afhankelijk van de beslissing over de btw.
Spreker vraagt om de stand van zaken.
 De inbreng van de overige convenantpartners is nogal onevenredig. Het betreft weliswaar een
startsituatie, maar het moet wel goed worden opgepakt.
Spreker ziet uit naar de ontwikkelingen van het Riec, onder andere naar de samenwerking met de
andere partners, en ziet uit naar de bespreking ervan in het najaar van 2015.
D66 (de heer Jongen), SP (de heer Gunther), CDA (mevrouw Heijnen), VVD (de heer Severijns),
Maastrichtse Volkspartij (de heer Hoen), GroenLinks (de heer Krabbendam), PvdA (mevrouw
Van Ham) en Partij Veilig Maastricht (mevrouw Meese) kunnen zich vinden in de voorliggende
stukken. Voor hen is het onderwerp rijp voor behandeling in de raad.
Burgemeester Hoes zegt toe onderzoek te doen naar de btw-problematiek en de raad daarover te
informeren. Als dat mogelijk is vanavond nog, anders wordt die informatie later verstrekt. Er is
aandacht voor de inzet van de partners. Iedere organisatie kampt echter met problemen op het
gebied van capaciteit. Daarom is er een stevige tekst over in de stukken opgenomen en zullen
zaken hard onderhandeld worden.
De voorzitter constateert dat stukken als hamerstuk geagendeerd kunnen worden voor de
raadsvergadering. De burgemeester heeft toegezegd de vraag over de btw – als het mogelijk is
vanavond nog – te beantwoorden. Hij sluit het overleg om 20.00 uur.

