
Nagekomen vragen inzake begroting 2020 
 
Onderstaande vragen zijn 11 november ontvangen. Onder de vragen treft u de antwoorden van het College. 
 
Vragen: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aan:  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 
 
Van:   PvdA, PVM, PVV, Groep Simona Maassen, LPM, SAB, Groep Gunther, 50PLUS 
 
Betreft: Verzoek om informatie voor behandeling begroting van komende dinsdag 
 
Datum:  9 november 2019 
 
Geacht college, 
 
Dinsdag staat de behandeling van de begroting op de agenda. We maken er geen gewoonte van om in zo’n 
laat stadium daarover nog vragen aan u te stellen. Op basis van informatie die we hebben verkregen zouden 
we echter graag voor de begroting een paar zaken opgehelderd zien: 
 
1. Klopt het dat de provincie niet akkoord is met het gat in de begroting (wegzetten in algemene 

reserve/vruchtboomfonds) en op korte termijn het gat gedicht wil zien? Zo nee, waarom klopt dit niet? Zo 
ja, op welke termijn moet u met oplossingen komen en dit met de provincie delen? 

 
Vorige week heeft u ons een Raadsinformatiebrief (RIB) over de opdracht aan KPMG doen toekomen. Ook 
daarover bestaan nog wat vragen: 
 
2. Wat is de exacte opdracht en beschrijving aan KPMG? (Immers in bijvoorbeeld Apeldoorn lag 

er ook een duidelijke opdracht) 
 
3. Komt er net zoals in Apeldoorn ook een duidelijk rapport van KPMG met een analyse en 

interviews van medewerkers hoe het in Maastricht zover heeft kunnen komen? 
 
4. Wanneer gaat KPMG beginnen? Wanneer verwacht KPMG klaar te zijn? 
 
Wij hopen dat u dit schrijven voortvarendheid wilt oppakken omdat niemand immers gebaat is bij 
onduidelijkheid en het mogelijk voorkomt dat er moties moeten worden voorbereid vanwege onduidelijkheid 
over de opdracht KPMG. Zoals u weet dringt de oppositie aan op een onafhankelijk onderzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Manon Fokke Tiny Meese René Betsch  Simona Maassen   
PvdA  PVM  PVV   Groep Simona Maassen 
 
 
 
 
Kitty Nuyts Jos Gorren John Gunther  Bennie van Est 
LPM  SAB  Groep Gunther  50PLUS 
 
 
 
 
 
 



Antwoorden: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. De Provincie wil dat het college naast de taakstelling in de begroting met bijbehorende achtervang 
(VBF) ook een bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad ontvangt. Dit om uiterlijk in de begroting 
2021 definitieve besluiten met betrekking tot concrete bezuinigingsvoorstellen te kunnen nemen. 
Aan al deze voorwaarden is in het huidige structureel sluitende begrotingsvoorstel voldaan. 
 

2. De opdracht aan KPMG luidt als volgt: 
Oorspronkelijke opdracht:  
 
KPMG is gevraagd om het bezuinigingsproces intensief te begeleiden. Deze begeleiding houdt in dat 
een scherpe analyse wordt gemaakt van de onderbouwingen en haalbaarheid van de door de werk-
groepen aangedragen voorstellen. Tevens zal KPMG vanuit eigen deskundigheid en ervaring bij an-
dere gemeenten (bijv. Amersfoort, Apeldoorn etc.) ook voorstellen inbrengen.  
 
Uitbreiding: 
Grondige analyse van de oorzaken van de tekorten. In deze stap 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 ontwikkelin-
gen. 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 
 

3. Ja 
 

4. KPMG begint op woensdag 13 november. De oorspronkelijke planning liep tot 16 december maar 
met de uitbreiding van de vragen lijkt het waarschijnlijker dat resultaten in januari beschikbaar 
komen. Dit sluit dan aan op het moment dat wij als college aan u raad bezuinigingsvoorstellen 
voorlegt. 
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