
 
 

Besluitenlijst Raadsronde 

 
Onderwerp  Ontwerp meerjarenbegroting van het SSC-ZL 2020-2023 en jaarrekening SSC-ZL 

2018 

Datum Behandeling  21 mei 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders, enkele raads- en burgerleden, de portefeuillehouder, enkele 
ambtenaren (w.o. mevrouw Muijtjens en de heer Rompen) en enkele 
toeschouwers.  

Woordvoerders  Passenier (GroenLinks), Steijns (SPM), Severijns (VVD), Gunther (Groep Gunther), 
Van Est (50PLUS), Peeters (CDA), Meese (PVM), Borgignons (PvdA), Pas (D66), 
Nuyts (LPM), Pulles (SP) 

Voorzitter  Anita van Ham 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent dit onderdeel van de ronde en heet iedereen welkom. De 
woordvoerders krijgen de gelegenheid een bijdrage te leveren. De aanwezige 
woordvoerders stellen vragen en maken opmerking over o.a.: de daling van de 
inkoopvoordelen, het (financiële) effect van de opschorting, overhead, de 
plannen voor samenwerking van Sittard-Geleen en Heerlen op ICT gebied, 
stappen die zijn genomen om het vertrouwen te herstellen met de werknemers, 
kosten die gepaard gaan met en/of impact van de opschorting op de begroting, 
externe inhuur, verdeelsleutel kosten, labeling van terug te storten overschot, 
financiële risico’s van noodgedwongen stoppen.  
 
De wethouder beantwoordt de vragen, ambtelijk bijgestaan door mevrouw 
Muijtjens en de heer Rompen).   
 
Na de beantwoording door de wethouder constateert de voorzitter dat er geen 2e 
raadsronde nodig is. Zij bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
Behandeling van het raadsvoorstel staat gepland voor de raadsvergadering van 28 
mei a.s. 
 

Toezeggingen  - 

 

Rondebriefje Raadsronde 
 

 
Onderwerp Meerjarenbegroting Shared Service Center Zuid-Limburg 2020-2023 

Portefeuillehouder Wethouder Jim Janssen 

Programmanummer 15 Algemene inkomsten en uitgaven 

Behandelend ambtenaar CEFR Muijtjens 
Telefoonnummer: 043-350 6231  
cindy.muijtjens@maastricht.nl 

mailto:cindy.muijtjens@maastricht.nl


Doel van de bijeenkomst Besluitvorming gemeenteraad voorbereiden en informatie verstrekken 

(1e ronde). NB De raad heeft besloten om de stukken van GR’s in twee 
raadsrondes te bespreken alvorens besluitvorming plaatsvindt. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit? 

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling SSC-ZL heeft de 
ontwerpbegroting SSCZL 2020-20223 vastgesteld alsmede de jaarrekening 
SSC-ZL 2018 

Inhoud De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpbegroting van het SSC-ZL 
2020-2023 en wordt in de gelegenheid gesteld hierover eventuele zienswijzen 
in te dienen bij het bestuur van de GR. E.e.a. conform Wet op de 
gemeenschappelijke regelingen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening SSC-ZL 2018 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Een besluit te nemen over al of niet het indienen van zienswijzen (zie 
raadsbesluit) over de begroting 2020-2023 

Vervolgtraject De gemeenteraad bepaalt of er al of niet zienswijzen over deze begroting 
worden ingediend (zie raadsbesluit). Het bestuur van de GR verzamelt de 
eventuele zienswijzen en neemt een definitief besluit over de begroting SSCZL 
2020-2023 en verder en zendt deze vervolgens naar het college van GS. 

 


