
Bezuinigingen	2020	-	Technische	vragen	
Bestuur en dienstverlening 

Blz. 111/1-9 
Fractie CDA 
Vraag Maatregel: Koopavond donderdag afschaffen

Graag vernemen wij hoe deze donderdagen worden bezocht. 

Blz. 111/1-9 
Fractie CDA 
Vraag Maatregel: Verhogen nettoresultaat huwelijken 

Hoe wilt u het nettoresultaat verhogen? Graag uitleg. 

WMO 
Blz. 115/2-2 
Fractie CDA
Vraag 1. Graag het verschil uitleggen tussen de 8 ton voorziene besparing bij de

forfaitaire meerkostenregeling Wmo en de uiteindelijk voorgestelde besparing
van 2 ton.

2. En waar blijven die 50.000,- besparing voor uitvoering?

Blz. 116/2-4 
Fractie CDA
Vraag Het vergroten van het aandeel PGB naar 20% lijkt wel erg positief.

1. Waarop is die aanname gebaseerd?
2. Eerder werd vooral ingezet op ZiN. Waarom deze draai van het beleid?
3. Is er een inschatting te geven over de extra organisatiekosten die hiermee

gemoeid zijn?
4. Betekent een eventueel Pgb maatregel ook een herindicatie van burgers?

Blz. 116/2-5 
Fractie CDA
Vraag 1. Hoe wordt e.e.a. geregeld in het geval iemand dagdagelijks een scootmobiel

nodig heeft?
2. Wat gebeurt/is de stavaza met het project uitleen scootmobielen?

Blz. 117-118/2-7/8 
Fractie CDA
Vraag Beide maatregelen zijn PM-posten. 

1. Valt hier geen enkele inschatting te maken?
2. Wat is het verschil tussen deze maatregel 2-7 met maatregel 6-3? Beiden

gaan over het anders organiseren aan de voordeur. Zit hier enige of volledige
overlap in?

Algemeen 
Fractie CDA
Vraag In het KPMG-rapport wordt op blz. 56 als maatregel voorgesteld:  

Afschaffen restvoorzieningen die bekostigd worden uit het budget
Maatwerkinkomensondersteuning. In de onderlegger bezuinigingsproces wordt deze
post niet meer benoemd. Structureel zou dit 350.000 euro per jaar opleveren.  
Wat is de reden dat deze post niet is benoemd? Graag alsnog deze maatregel tegen
het licht houden. 

Blz. 27/B-6 
Fractie CDA 
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Vraag Is bekeken of voor nieuwe aanvragen per 2021 een aangescherpte indicatiestelling 
gehanteerd kan worden? Dan blijven de huidige gebruikers de voorzieningen 
behouden die ze hebben maar wordt de drempel voor nieuwe gebruikers verhoogd. 
Als u bovenstaande niet heeft onderzocht graag een reactie of u dit alsnog gaat doen? 

Jeugd 
Blz. 120/3-2 
Fractie CDA
Vraag Niet altijd is meteen gepaste jeugdhulp beschikbaar. Op welke wijze wordt deze 

doelgroep dan wel opgevangen? 

Blz. 121/3-5 
Fractie CDA
Vraag 1. Wat houdt een bonus/malussysteem in deze context precies in?

2. Hoe wordt dit ingericht en wat zijn de risico’s?
3. Hoe wordt voorkomen dat ondersteuning te snel wordt afgesloten?

Blz. 122/3-10 
Fractie CDA
Vraag De 50gezinnen aanpak wordt toch al steeds meer als reguliere werkwijze gehanteerd. 

Levert dit nog geen besparing in 2021 op? 

Participatie 
Blz. KPMG-rapport p 58 
Fractie CDA 
Vraag Aanpassen poortproces/ first suppliers/ bundelen krachten à 680.000 euro structureel 

zo vermeldt het KPMG-rapport. In het collegevoorstel bezuinigingen staat voor deze 
post echter een bedrag van 665.000 euro.  

1. Waar zit het verschil van 15.000 euro?
2. En waarom boekt KPMG dit bedrag al in voor 2020 en het collegevoorstel pas

voor 2021?

Armoede 
Blz. 125/5-1 
Fractie CDA
Vraag 1. Wat is het effect hiervan voor de bijzondere bijstand? Het lijkt er namelijk op

dat de besparing dan wel een negatief gevolg heeft voor de bijzondere
bijstand.

2. Is dit geen verschuiving van kosten?

Blz. 125/5-2 
Fractie CDA
Vraag Graag nadere uitleg/toelichting en wat levert dit dan op? 

Blz. 126/5-3 
Fractie CDA
Vraag Hoeveel wordt in totaal aan deze doelgroep per jaar uitgekeerd?  

Ook hierbij weer de vraag welk effect dit heeft op de bijzondere bijstand? 

Blz. 126/5-4 
Fractie CDA 
Vraag Gelet op de overwegingen is de vraag waarom dit bedrag nog gereserveerd was? 

Blz. 127/5-6 
Fractie CDA



Vraag Wat kost dit onderzoek? Als de financiële besparingen zo beperkt zijn, wegen deze 
dan op tegen de kosten van het onderzoek? Maw; is er wel enig rendement? 

Blz. 44/E-13 
Fractie CDA 
Vraag 1. Hoeveel mensen volgen deze cursussen per jaar?

2. Hoe beoordeelt u de uitwerking van deze cursussen?
3. Komen de cursisten in een kort tijdsbestek weer terug in de

armoederegelingen. Kortom is het effectief?
4. Waarom is niet gekeken naar een plafond?

Gezondheid 
Blz. 130/7-1 
Fractie CDA
Vraag 1. Is dit al met de coöperaties gedeeld en zo ja wat is het resultaat hiervan?

2. Wie heeft hier precies welke verantwoordelijkheid?

Blz. 131/7-3 
Fractie CDA
Vraag Is duidelijk wat deze preventie ‘bij door de wijk gevraagde producten’ oplevert? 

Blz. 131/7-4 
Fractie CDA
Vraag De voorgestelde maatregelen geven meer druk bij de andere inloopvoorzieningen. 

Hoe wordt dat opgevangen? 

Blz. 50 
Fractie CDA
Vraag Waarom wordt de bijdrage voor trendbreuk niet nu al structureel voor 26.000 

ingeboekt? Dit ook als signaal naar de provincie dat dit een samenwerking is. Als het 
voor 2020 en 2021 kan waarom niet voor de jaren daarna? (want Maastricht betaald 
voor 2020 en 2021 maar 26.000 en voor 2022 e.v. reserveert Maastricht een bedrag 
voor 52.000 in de begroting). Voorstel is: we boeken alleen nog het Maastrichtse deel 
in, in onze begroting, als signaal naar de partners. Dit bespaart extra 26.000 op jaar
basis voor 2022, 2023 en 2024. 

Blz. KPMG-rapport blz. 61 
Fractie CDA 
Vraag Maatregel: Beperking Heroïne project tot de rijksbijdrage. In de onderlegger is deze 

post niet opgenomen.  
Wat is de reden dat deze post niet is benoemd? Graag alsnog deze maatregel tegen 
het licht houden. 

Blz. KPMG-rapport blz. 61 
Fractie CDA
Vraag Maatregel: Beperken inhuur Fact. Wat is de reden dat deze post niet is benoemd? 

Graag alsnog deze maatregel tegen het licht houden. 

Sport en onderwijs 
Blz. 54 
Fractie CDA 
Vraag 100.000 euro staat gereserveerd voor de educatieve agenda Maastricht. Deze moet 

echter nog opgesteld worden.  
1. Is het dan reëel om dit bedrag voor 2020 te laten vervallen en door te schuiven

naar 2021? 



2. Daarnaast de vraag of niet juist het onderwijsveld deze educatieve agenda
dient op te stellen waardoor de gemeentelijke financiële bijdrage volstaat met
een lager bedrag?

Blz. 134/8-3 
Fractie CDA 
Vraag Wij hebben geconstateerd dat mensen uit alle gelederen deelnemen aan de 

bewegingsstimuleringsactiviteiten door Maastricht Sport. Is het niet mogelijk een 
inkomensafhankelijke bijdrage in te stellen voor de deelnemer? 

Blz. 137/8-10 
Fractie CDA 
Vraag Wat wordt uit de reserve sport- en bewegingsstimulatie betaald? 

Samenkracht/burgerparticipatie 
Blz. 66 
Fractie CDA 
Vraag Matchfunding: Graag uitleg wat zij precies doen en hoe dit in zijn werk gaat. Wat heeft

de Maastrichtse bijdrage de afgelopen twee jaar daadwerkelijk opgeleverd? 

Blz. 138/9-1 
Fractie CDA
Vraag 1. Graag een overzicht van alle adviescommissies met de ontvangen subsidies

per jaar en een overzicht van uitgaven.
2. Worden de subsidiegelden volledig benut?
3. Zo nee, wordt het restant dan teruggeboekt?
4. Waar worden de subsidiegelden aan besteedt? Graag aangeven per

adviescommissie.

Blz. 138/9-2 
Fractie CDA 
Vraag Is de evaluatie inzake het niet goed functioneren van de tenders beschikbaar? Zo ja, 

graag delen.  

Economie 
Blz. 141/10-1 
Fractie CDA 
Vraag 1. Magisch Maastricht financiert en organiseert het schoolschaatsen al enige tijd

zelf. De vraag die dan opkomt is waar de gemeentelijke bijdrage dan precies
voor is en waar dit aan besteed wordt? Graag uitleg.

2. Het onderzoek naar bereik en klantwaardering wordt genoemd. In hoeverre zit
hier overlap in met de waarderingsonderzoeken van Maastricht Marketing?

Blz. 143/10-6 
Fractie CDA 
Vraag 1. Wanneer is het onderzoek afgerond?

2. Welk deel en waaraan zijn de 50.000 euro voor 2020 uitgegeven?
3. Is het een reële mogelijkheid om de bezuiniging al voor 2020 in te boeken?

Veiligheid en leefbaarheid 



Blz. 146/11-4 
Fractie CDA 
Vraag Hoe verhoudt zich deze maatregel tot uitstel implementatie Omgevingswet? 

Blz. 146/11-6 
Fractie CDA 
Vraag 1. Waarom kiest u voor het wegbezuinigen van het burgerlid? En hoe verhoudt

zich dit met het streven om juist meer disciplines te laten vertegenwoordigen in
de Welstandscommissie?

2. Waarom is voor 2020 en 2021 een ander bedrag ingeboekt dan voor 2022
e.v.?

Cultuur 
Blz. 149/12-4 
Fractie CDA 
Vraag Gesteld wordt om het restantgedeelte Timmerfabriek te verhuren aan commerciële 

partijen om de onrendabele top bij te stellen.  

1. Aan welk soort ondernemer/ branche wordt hierbij gedacht?
2. Voor het totale gebouw geldt om veiligheidsredenen een totaalaantal

bezoekers. Hebben deze commerciële activiteiten gevolgen voor het totale
aantal toelaatbare bezoekers van de Muziekgieterij?

Blz. 153/12-15 
Fractie CDA 
Vraag Hoe ziet u de toekomst voor het beeldend kunstonderwijs? Deze opleidingen vinden 

veelal overdag plaats. Hebt u alternatieve plekken voor dit onderwijs in gedachte? 

Blz. Algemeen 
Fractie CDA 
Vraag Veel gemeentelijke subsidies hangen samen met provinciale subsidies. Zijn deze 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden? Wat betekent het stoppen van de gemeentelijke 
subsidie als er tevens een provinciale subsidie verleend is? 

Fysiek 
Blz. 159/13-8 
Fractie CDA 
Vraag Een deel van de opgevoerde verwijderacties zijn reeds begin 2020 afgerond. Waarom

wordt daarom niet al een deel van de structurele kosten als bezuiniging ingeboekt voor
2020? 

Blz. 100 
Fractie CDA 
Vraag Integraal Overleg Verkeer kost de gemeente een behoorlijk bedrag van €95.000 per

jaar. 
1. Waarvoor wordt dit bedrag precies ingezet?
2. Wordt het bedrag van €95.000 ieder jaar volledig uitgegeven?
3. Waarom kan op dit bedrag niet een structurele mindering worden ingeboekt?

Blz. 160/13-13 
Fractie CDA
Vraag Maastricht kent nog slechts enkele blauwe zones. Veelal zijn deze zones het gevolg 

van een oplossing op maat van een onderliggend probleem anders was destijds al 



gekozen voor betaald parkeren. Kunt u aangeven welke blauwe zones Maastricht 
momenteel nog heeft en waarom voor deze oplossing destijds is gekozen? 

Belastingen 
Blz. 161/14-3 
Fractie CDA 
Vraag Wat wordt hiermee precies bedoeld en wat valt hieronder dan? Graag uitleg. 




