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Geacht College, 

Afgelopen vrijdag ontvingen wij de antwoorden op de technische vragen die wij 3 weken geleden 

hebben gesteld over de Begroting 2020. 

Met verbazing hebben wij kennis genomen van de antwoorden op de volgende vragen: 

Vraag:  

Welke regelingen bestaan er momenteel in het sociale domein? Graag alle regelingen apart 

vermelden.  

a. Hoeveel wordt er per regeling begroot? 

b. Zijn de regelingen wettelijk bepaald, indien ja is er een wettelijke minimaal  

voorzieningsniveau en wat zouden de kosten zijn als dit minimale niveau wordt 

gehandhaafd? 

c. Wat zijn de organisatiekosten voor deze regelingen om deze te organiseren en uit te voeren? 

Vraag: 

Wat zijn de toegangseisen volgens het rijk tot de zorg binnen het WMO, jeugdzorg en andere 

openeindregelingen binnen het sociale domein? Hoe wordt de toegang in Maastricht per onderdeel 

verleend en kan de gemeente zwaardere toegangseisen hanteren, dan zij nu doet op deze aparte 

onderdelen? 

a. Welke mogelijkheden heeft de raad om in haar beleid de volumestijgingen te beperken? 

Graag deze mogelijkheden uitschrijven  

b. Wat zijn de financiële consequenties van de mogelijke afwijking van de wettelijke 

toegangseisen?  

Op beide vragen kregen wij het volgende antwoord: 



“Deze informatie wordt in aanloop naar de kaderbrief 2020(!) aan de raad verstrekt. De gevraagde 

overzichten maken onderdeel uit van de voorbereidingen die het college komende maanden treft 

voor de zoekrichtingen ter dekking van het begrotingstekort. Binnen de termijn van de aankomende 

begrotingsbehandeling is een dergelijk overzicht niet op te stellen”. 

 

De kosten van het sociaal domein lopen op dit moment uit de hand. Onze begroting heeft daardoor 

een behoorlijk tekort. De VVD wil inzichtelijk hebben waardoor het tekort in het sociaal domein 

veroorzaakt wordt. Het college vraagt de raad immers op dit moment om akkoord te gaan met de 

begrote tekorten binnen het sociaal domein. Hiervoor hebben wij informatie van het college nodig. 

Wij kunnen geen genoegen nemen met bovenstaande antwoorden en verzoeken derhalve onze 

vragen vóór de komende begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering te 

beantwoorden zoals gevraagd. 

 

In afwachting van de beantwoording, verblijf ik. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Michel Severijns 

Fractievoorzitter 


