
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde   

Onderwerp  GR Kredietbank Limburg – ontwerp begrotingen en voorlopige jaarrekening 

Datum Behandeling  21 mei 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 17), 4 ambtenaren, en 6 
burgers/afgevaardigden organisaties 
 

Woordvoerders  Van Loo (CDA), Demas (D66), Janssen (GroenLinks), Schulpen (SAB), Meijer 
(50PLUS), Noteborn (VVD), Habets (SPM), Raike (GroepGunther), Schut (SP), 
Borgignons (PvdA), Garnier (PVM). 

Voorzitter  Coen van der Gugten 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en vermeldt de 
parallelle sessies. Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van deze ronde. 
Na een inleiding van de portefeuillehouder krijgen alle woordvoerders de 
gelegenheid een bijdrage te leveren. De aanwezige woordvoerders stellen in hun 
termijnen en bij interruptie vragen en maken opmerking over o.a: actualiseren 
van de risico’s, ‘anders denken, anders doen’, het niet meenemen van de 
aanpassingen functiebeschrijvingen, stratech, de mate waarin KBL voldoet aan 
het ontwikkelen van de modellen om verschillende kosten inzichtelijk te maken, 
dienstverleningsovereenkomst, inzicht in ontwikkeling financiële bijdrage, 
toename aantal cliënten en complexiteit, ontwikkeling exploitatieresultaat, 
dekkingswijze bijdrage gemeente, ziekteverzuim, budgetbeheer, speciale 
rekeningen per cliënt, toename aantal bewindvoeringszaken, legitimatie 
gemeenschappelijke regeling i.r.t. de gemeenteraad, stressreductie, klachten, 
samenwerking met andere stakeholders, screeningsinstrument Mesis, controle 
aflossingscapaciteit, uitleg betekenis begrotingswijziging, concretisering 
zienswijzen, AVG, reserves en voorzieningen, actief informeren van de raad. 
 
De wethouder - ambtelijk ondersteund - beantwoordt de vragen, waarbij deze 
aangeeft dat er veel vragen zijn die niet gaan over voorliggende agendapunt. 
Daarnaast zijn er diverse technische vragen gesteld, en roept hij op om deze in 
het vervolg zo veel mogelijk vooraf schriftelijk in te dienen, zodat de raad in de 
beantwoording optimaal bediend kan worden. 
 
Na de beantwoording door de wethouder constateert de voorzitter dat er geen 2e 
raadsronde nodig is. Verder herhaalt hij de toezegging dat de openstaande 
vragen die niet zien op het voorliggende agendapunt schriftelijk worden 
beantwoord.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit dit onderdeel van de vergadering. 

Toezeggingen  De openstaande vragen die niet zien op het voorliggende agendapunt worden 
schriftelijk worden beantwoord, maar niet voor de behandeling van de GR in de 
raadsvergadering van 28 mei 2019. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Jaarrekening 2018, eerste begrotingswijziging 2019, ontwerpbegroting 2020 
Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg. 

Datum 21 mei 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar HLM Kessels 
Telefoonnummer: 043-350 4682 
Lea.Kessels@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden kunnen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2019 en de 
ontwerpbegroting 2020 kenbaar maken. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Bespreking in dagelijks bestuur van de Kredietbank Limburg en besloten in 
college 23 april 2019. 

Inhoud  Gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van de volgende 
zienswijze ten aanzien van de eerste begrotingswijzing 2019. 

“De raad van Maastricht dringt er bij de GR KBL op aan dat de GR KBL een 
model ontwikkelt  waarin de kosten voor de verschillende soorten 
dienstverlening inzichtelijk worden gemaakt.” 

 

Gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van de volgende 
zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020. 

“De raad van Maastricht dringt er bij de GR KBL op aan voortvarend te starten 
met outcomegericht sturen. Dat wil zeggen dat er in  2019  outcome 
indicatoren geformuleerd worden, in 2020 een 0 meting wordt verricht en in 
2021 de eerste effectmetingen gedaan worden.” 

 

De jaarrekening 2018 voor kennisgeving aannemen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden. 

Vervolgtraject Bespreking in raadsronde van 21 mei en vervolgens voorstel accorderen in 
raadsvergadering van 28 mei. 

 


