
    
 

MOTIE 

Indiener: Marlise Korsten (GroenLinks) 

Raadsvergadering: 12 november 2019 

Agendapunt: Programmabegroting 2020 

Onderwerp: Opdracht KPMG 

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 12 november 2019, 
behandelende het raadsvoorstel 127-2019 Programmabegroting 2020. 
 
Constaterende: 

 de strekking van het Amendement Proces Begroting en het debat tijdens de raadsvergadering inzake de 
Programmabegroting 2020. 

 
Besluit: 
Verzoekt het college: 

 KPMG opdracht te verstrekken onderzoek te doen waarin ten minste de volgende elementen in terug 
komen: 
o Grondige analyse van de oorzaken van de tekorten. In deze stappen focussen zij zich op de huidige 

begroting en prognoses voor alle dimensies die betrekking hebben op het Sociaal Domein. Het doel 
van dit onderdeel is om een analyse te doen op de gehanteerde aannames en uitgangspunten in de 
begroting. Zij gaan tevens na in hoeverre de begrote kosten ook aansluiten bij landelijke 
ontwikkelingen. Enkele voorbeelden zijn: 
 In hoeverre is in de huidige begroting rekening gehouden met de ontwikkeling van middelen voor 

het sociaal domein en in hoeverre zijn uitgangspunten verwerkt in de begroting. 
 Welke prognosemodellen worden gebruikt waarin rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld 

volumegroei en prijsindexatie en in hoeverre wordt dit proces gefaciliteerd door een planning & 
control cyclus waarin wordt voorgesorteerd op ontwikkelingen in de data. 

 Welke ombuigingen zijn kansrijk en op realistische wijze meegenomen. 
 Kritische analyse van de structuur waarin Maastricht zijn Sociaal Domein heeft ingericht; de 

effecten die die structuur en rolverdeling hebben op verkokering, hogere administratieve lasten 
en complexiteit van de verantwoording. 

 Voorstellen van mogelijke verbetertrajecten op dit gebied. 
 Inventarisatie van succesvolle innovaties in het Sociaal Domein (Krachtenbundeling , Blauwe Zorg, 

50- gezinnenaanpak).  
 Adviezen hoe deze aanpak in de reguliere bedrijfsvoering in het Sociale Domein kan worden 

opgenomen. 

 KPMG te vragen de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk februari aan de raad te presenteren. 

 Het college te verzoeken op dat moment ook een overzicht te presenteren van de overige opties voor 

bezuinigingen, binnen en buiten het Sociaal Domein, met een indicatie van de manier waarop ze de burgers 

direct raken (kwaliteit, voorzieningenniveau en toegankelijkheid). 

Op deze manier is de Raad op dat moment in staat al richtinggevende uitspraken te doen richting de voorstellen die 

het College bij de Kadernota gaat doen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Marlise Korsten 

GroenLinks 


