Hierbij de antwoorden op de vragen naar aanleiding van de behandeling van
de Berap.

Verkiezingen
1) Wordt er voldoende gespaard om de verkiezingen te kunnen betalen?
Antwoord: Een projectie vanuit meerjarenperspectief van de reserve verkiezingen laat zien
dat er eigenlijk net niet voldoende wordt gespaard voor toekomstige verkiezingen. De
reserve laat in de loop der tijd een afnemende trend zien:

2) Ook als er meerdere verkiezingen / referenda zijn?
Antwoord: In bovenstaande prognose is rekening gehouden met: 2020 geen verkiezingen,
2021 Tweede Kamer verkiezingen, 2022 Gemeenteraadsverkiezingen, 2023 Provinciale
Staten en Waterschappen, 2024 Europees Parlement. Er wordt geen rekening gehouden
met referenda. Referenda worden niet meer gehouden. Ook is geen rekening gehouden met
eventuele niet geplande verkiezingen, bijvoorbeeld wanneer het kabinet valt.
3) Wat kosten de verkiezingen per keer?
Antwoord: Het soort verkiezing is typerend voor de kosten; een gemeenteraadsverkiezing is
over het algemeen duurder dan Tweede Kamer verkiezingen. Over de periode 2014-2018
kostte een verkiezing gemiddeld € 217.850.
4) Wat sparen we jaarlijks?
Antwoord: we storten jaarlijks geld in een reserve en dat bedrag wordt ieder jaar
geïndexeerd conform inflatie. Voor 2020 wordt zo € 167.006 in een reserve gestort.
Eventuele bijdragen die we via het gemeentefonds ontvangen voor bijvoorbeeld
waterschapsverkiezingen komen daar nog bij. De hoogte van deze bijdragen is vooraf
moeilijk te voorspellen. In de prognose gaan we uit van ontvangen bedragen in het
verleden.

Ziekteverzuim
Als men verder kijkt naar de externe inhuur vanwege ziekteverzuim, vragen wij ons af wat de
ziekteverzuimcijfers zijn? Als de externe inhuur noodzakelijk is dan is wellicht sprake van langdurige
en/of hoog ziekteverzuim? Wat betekent dat voor de inhuur van de rest van 2019 maar ook als je
kijkt naar 2020? Is de trend in het ziekteverzuim in de gehele organisatie waarneembaar of enkel in
de genoemde trajecten?
Antwoord
Het voortschrijdende, gemiddelde verzuim bij de gehele organisatie gemeente Maastricht Is het
afgelopen jaar licht gedaald (7.00% (sept 2019) tegen 7,36% (sept 2018)). Langdurig verzuim is de
grootste component met gemiddeld 5,3 %. Gemiddeld 18% van het verzuim is werk gerelateerd
verzuim. De ambitie betreffende verzuim is om deze terug te dringen tot onder een gemiddelde van
5,71%. Deze ambitie willen we mede realiseren door intensievere samenwerking met en het eerder
inzetten van de bedrijfsartsen. Er zal blijvend ingezet worden op het terugdringen van verzuim door
een meer preventieve aanpak. Inhuur vanwege ziekteverzuim zal nooit helemaal te voorkomen zijn.
Vanzelfsprekend vindt altijd zorgvuldige afweging plaats of inhuur nodig is of dat de werkzaamheden
anders verdeeld kunnen worden.

Cursusopbrengsten Kumulus
Hebben we te hoge verwachtingen van de opbrengsten gehad en zijn deze met de aanpassing van de
begroting nu structureel goed ingeschat (realistisch?) met het bedrag van 513.000
Antwoord
In de afgelopen jaren is inderdaad te optimistisch geraamd v.w.b. de opbrengsten. De opbrengsten
liggen, met de bijstelling van € 513.000 (zie begroting 2020) , op het niveau van voorgaande seizoen
(2018/2019). De verwachting is, zoals het er nu naar uit ziet, dat we deze aantallen ook voor het
seizoen 2019/2020 gaan halen. Daarmee is de prognose realistisch ingeschat.

"DISCLAIMER gemeente Maastricht"
" De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is
verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing
aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw
bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te
bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën
zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente
Maastricht."

