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Informatieve vragen 
Gelieve bij elke vraag de pagina aan te geven waar de desbetreffende vraag aan refereert. 

  

FRACTIE: [GroenLinks] 

 Programma 1 

Pagina 12 

 Wat is Top-X aanpak en waarom zoveel meer realisatie dan begroot? 

 Programma 2 

Pagina 20 

 Veel ontwikkelingen, zoals die rond parkeren, worden in 2019 in beleid en 

planvorming voorbereid. Door de coronacrisis komt veel echter niet aan realisatie in 

2020 toe. 
Kan de wethouder toelichten welke verwachtingen we t.a.v. de implementatie van 

e.e.a. mogen hebben? 
Bijvoorbeeld: parkeerplan i.s.m. omgevingsvisie, omzetten parkeerplaatsen tbv 

alternatief gebruik, emissieloze stadsdistributie 

 

  

 Programma 3 

Pagina: 25 

Vraag: Het aantal starters en nieuwe bedrijven is lager terwijl het totaal aantal banen is 

toegenomen. Kunt u dat verklaren? 

  

Pagina: 28 

Vraag: U geeft aan: Het BCP en st. StartersCentrum Limburg hielden elke week een 

spreekuur. Huisvestingsvragen werden door Samenwerkende Ateliers Maastricht 

(SAM) opgepakt. 

Kunt u melden hoeveel huisvestingsvragen er waren gesteld en hoeveel er tot een 

bevredigend resultaat hebben geleid? 

 

  

 Programma 4: Onderwijs 

Pagina 35 

 Er is een regionaal bestuurlijk platform ingericht tbv voortgezet speciaal onderwijs. Kan het 

College ons informeren over de voortgang en de planning tbv de eindrapportage? 

  

Pagina 37 

 Er is sprake van 5 proeftuinen voor samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp. Welke zijn 

het en wat is de looptijd? 

  

Pagina  37 



 Onderaan de pagina wordt gesuggereerd dat de Lokale Educatieve Agenda al met het 

onderwijsveld is afgestemd? Is dat zo? Zo ja, kan de Raad het resultaat ontvangen? 

  

Pagina 38 

 Over de koppeling tussen achterstandenbeleid en bestrijding armoede wordt gemeld dat de 

opgave in de Onderwijsvisie staat en de uitvoering in de armoedeplan. Kunt u dat toelichten? 

  

 Programma 5 Sport cultuur en recreatie 

Pagina: 56 

Vraag: U geeft aan: Gerealiseerd o.a. door: broedplaatsontwikkeling Francois de Vijestraat, 
artists in residence Batterijstraat (o.a. Fashionclash en Sally) en voorbereiding 
verplaatsing Werkgebouw Tapijnkazaerne (optie: Botermijn). Kunt u aangeven wat er 
dan gerealiseerd is in de François de Vijestraat? 

 

  

Pagina: 58 

Vraag: U geeft aan: Pilotproject voor dit laatste wordt opgezet met de gemeente Horst a/d 

Maas. En dat het pilotproject geen doorgang heeft gevonden.  Kunt u dat toelichten 

waarom het niet is doorgegaan? 

 

  

 Programma 6: Sociaal Domein 

Pagina 65 

 Vergeleken met 2018 (162) zijn de mensen die geplaatst zijn met loonkostensubsidie 

in 2019 (260) behoorlijk toegenomen. Welke reden kan hiervoor worden aangevoerd? 

Is dit de reden die op pagina 68 wordt genoemd dat het arbeidsvermogen hoger was 

dan ingeschat? 

Pagina 66 

 Er zijn wat ervaringen gedeeld over de werkwijze van Annex. Daar schrokken we soms 

nogal van. Waar kunnen we kennis nemen van de afspraken die met Annex zijn 

gemaakt? 

Pagina 69 

 Kunt u ons een overzicht doen toekomen van de plekken waar mensen ‘werken met 

behoud van uitkering’? In welke sectoren vindt dit zoal plaats? 

Is hier niet vooral sprake van ‘goedkope productie’ of zijn er manieren waarop de 

bedrijven inzetten op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? 

Pagina 70 

 Hoeveel onterecht uitgekeerd uitkeringsgeld is door de gemeente in 2019 

teruggevorderd? 

Pagina  73 

 Zijn al resultaten bekend van het project Match?? 

Pagina 76 

 Hoeveel gezondheidsambassadeurs (wijkbewoners) zijn er inmiddels? 

Pagina 80 

 Uit andere gemeenten weten we dat er door uitgeprocedeerde vluchtelingen vaak een 

beroep doen op een bed-bad-brood voorziening. Vaak is er meer vraag dan opvang. 

Wat gebeurt er als vluchtelingen bij Vlot aankloppen en het getal 17 al bereikt is? Wie 

heeft (en neemt) dan welke verantwoordelijkheid? Of verdwijnen deze individuen dan 

(opnieuw) in de illegaliteit? 

Pagina  84 

 Bij het overzicht Baten en Lasten van het Sociaal Domein vallen de lasten 5,849 miljoen 

voordeling uit; de baten vallen 10.839 negatief uit. Kunt U dat toelichten? 

  

  



  

 Programma 7 

Pagina: 88 

Vraag: Er staat dat: in 2009 zijn er geen projecten uitgevoerd waarbij de afkoppeling van 

hemelwater aan de orde was. Hoe zit het dan met de stimuleringsregeling afkoppeling 

regenwater? 

  

Pagina: 90 

Vraag: Zijn er geen bodemverontreiniging aangetroffen in de Karroseer in 2019? 

  

Pagina: 91 

Vraag: De uitvoering van het schermenproject Meerssenerweg is door ProRail verschoven 

naar 2021. Waarom? En welke garanties hebben omwonende dat project doorgang 

vind in 2021? 

  

Pagina: 94 

Vraag: Continueren en verhogen van de ambitie zonnepanelen op zoveel mogelijk 

gemeentelijk vastgoed. Hoeveel panelen zijn er in 2019 geplaats, kwh enz? Maak deze 

ambitie eens SMART. Waar blijkt de verhoging van deze ambitie uit? 

  

Pagina: 94 

Vraag: Het project SBNoM heeft niet de gewenste resultaten bereikt. Is dit project ook 

geëvalueerd om lessen voor de toekomst uit te halen? 

  

Pagina: 95 

Vraag: Er (betreft energietransitie) wordt voor 2019 beoogd dat de biomassacentrale 

Bosscherveld met mogelijkheid tot locatie Sappi tot ontwikkeling kan worden gebracht 

door marktpartijen. Daar wordt echter niets over vermeld in de realisatie van 2019. 

Vraag is dus hoe de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van deze 

biomassacentrale eind 2019 was. 

  

 Programma 8 

Pagina: 98 

Vraag: woonlasten  van m.n. eenpersoonshuishoudens is gem. flink hoger dan elders. Graag 

een toelichting over het waarom en over wat er aan te doen. 

  

Pagina: 101 

Vraag: ENCI bestemmingsplan: waarom is het in het zicht van de PAS problematiek niet 

gelukt het bestemmingsplan bijtijds af te ronden na al die jaren? 

  

Pagina: 104 

Vraag: ...gezamenijke parkeer oplossing kende zijn voortgang… welke voortgang? 

  

Pagina: 104 algemeen:  

Vraag: wat zijn de consequenties van het niet gebouwd worden van het belangrijkste gebouw 

in het gebied? 

  

Pagina: 105 

Vraag: Wat betekent PBA2 ? (Project Bureau A2? – lijst van afkortingen a.u.b. s.v.p….) Wat is 

er te melden over de plannen voor een scholen campus aan de groene loper? 

  

Pagina: 106 

Vraag: SO DO (mieter?) wat betekenen deze afkortingen... 

  

Pagina: 106 



Vraag: Wat is de betekenis van de afkortingen SO en DO bij het onderdeel Palace? Niet te 

vinden in bijlage 11. Graag aanvullen. 

  

Pagina: 109 

Vraag: Bij ‘Verdere vernieuwing Nazareth etc.’ is de realisatie identiek aan de beoogde 

prestatie. Foutje? Kan de realisatie alsnog toegevoegd worden? 

  

Pagina: 111 

Vraag: Brusselsepoort: is er in het ontwerp uiteindelijk iets terug te vinden van de input die de 

omwonenden hebben geleverd? Is er sprake van een concept dat meer integratie in de 

omliggende buurten, mobiliteit conforn STOP en gezondheid realiseert? Wat was de 

mogelijkheid van de gemeente om hierop te sturen? 

  

Pagina: 116 

Vraag: RUD: wat hebben die achterstallige toezichtcontroles op milieubedrijven opgeleverd? 

  

Pagina: 116 

Vraag: Handhavingstrajecten: hebben die alleen op de woonboten betrekking of ook op de Karosseer. 

S.v.p. uitsplitsen naar deze twee deelgebieden. 

  

Pagina: 118 

Vraag: Wonen, husvesting vergunninghouders: lastig gezinswoningen te vinden. Daar was toch een 

overschot van door de krimp en vergrijzing? S.v.p. toelichten. 

  

Pagina: 121 

Vraag: Grensoverschrijdens vooroverleg wonen: ie hier sprake van een impasse? Is een eigen initiatief 

van de gemeente dan aan de orde? 

  

 Jaarrekening 

Pagina: 234/237 

Vraag: U benoemt Bij programma 6 Sociaal domein dat het nadelige resultaat vooral 

veroorzaakt wordt door het tekort in de drie D’s. U benoemt niet dat het vooral wordt 

veroorzaakt door een lagere inkomstenpost bij de baten (bijna 11 miljoen) (blz 234). 

Kunt u aangeven waardoor die lage baten worden veroorzaakt? 

  

Pagina: 234/237 

Vraag: Het verschil tussen de baten en lasten van het sociaal domein was in de primitieve 

begroting 157 miljoen N en is in de rekening uiteindelijk 171 miljoen N. Wat is een 

aanvaardbaar bedrag dat we als gemeente in dit programma stoppen? Wat was het 

uitgangspunt in 2015? 

  

Pagina: 234/238 

Vraag: Het programma 0 heeft een nadelig resultaat van 3,5 miljoen, waarvan u er 2 miljoen 

verklaart. Kunt u aangeven waardoor de andere 1,5 miljoen wordt veroorzaakt? Als ik 

het goed lees op blz 240 gaat het om afboekingen BW verkoop gronden en panden; 

kunt u dat toelichten; en frictiekosten personeel (706 k), kunt u dat toelichten; en 

advies, trainees, dubbele kosten gemeentesecretaris, vertrekkend personeel; kunt u 

dat nader toelichten; en een storting reserve (10,7miljoen) kunt u toelichten waarom 

die storting moest worden gedaan? 

  

Pagina: 234/238 

Vraag: De baten van programma 0 komen ca 4 miljoen gunstiger uit. Kunt u aangeven 

waardoor dat wordt veroorzaakt, terwijl er toch een slechtere circulaire was? 



Uit de incidentele baten is het niet te verklaren.  
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