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Rekening 2019 

 

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

  

FRACTIE: PVM 

  

Pagina: 26 

Vraag: Er is inkomenssteun en leningen geboden aan ondernemers in moeilijkheden. Daarnaast zijn 

starters vanuit een uitkering ondersteund bij de start? Hoeveel ondernemers en starters zijn 

hierbij geholpen? 

  

Pagina: 30 

Vraag: Niet geresulteerd PvA winkelcentrum de Heeg. Over welke complexiteit gaat dit? 

  

Pagina: 125 

Vraag: Beëindiging SSC-ZL, welke andere vormen van samenwerking worden hier bedoeld? 

  

Pagina: 127 

Vraag: Wat zijn de specifieke kosten van het project Sjiek en Sjoen i.s.m. podium 24 voor de 8 

deelnemende. Personen? 

  

Pagina: 131 

Vraag: Wordt het repressief toezicht geïntenseerd door de coronacrisis? 

 

  

Pagina: 144 

Vraag: Wij willen een impactanalyse m.b.t. de coronacrisis. (welke gevolgen heeft dit voor de begroting 

en op welke wijze gaat dit verwerkt worden) eventueel per programma. 

  

Pagina: 152 

Vraag: Waarom worden de vorderingen op de dubieuze debiteuren niet als risico opgenomen en 

waaruit bestaan de voorzieningen die hiervoor moeten worden getroffen? Hoe hoog zijn de 

vorderingen op de dubieuze debiteuren? 

  

Pagina: 148 

Vraag: Hoe verklaart de gemeente het grote langdurige ziekteverzuim dat een aandeel heeft van 78% 



van het totale ziekteverzuim met als gevolg een hoge instroom in de WIA. Hoe wil men dit tot 

ommekeer brengen en hoe verklaart men de grote psychische uitval. De gemeente is immers 

zelf risicodragend in deze. 

  

Pagina: 145 

Vraag: De wijze van branding en positionering van Maastricht levert per saldo een verlies op van 1000 

inwoners richting Randstad. Op welke andere wijze tracht de gemeente hierin een ommekeer te 

realiseren en het beeld van Maastricht zoals verwoord in het coalitieakkoord gaat ook voor 

andere gemeenten. Hoe wordt dit opgepakt om het een en ander om te buigen. 

  

Pagina: 141 

Vraag: Indien men niet in staat is om aanslagen te betalen kan er kwijtschelding worden verleend. 

Welke criteria worden hiervoor gehanteerd en hoe verklaart de gemeente de stijging van het 

kwijtgescholden bedrag, groeit dan de inflatienorm? 

  

Pagina: 51 Cultuur 

Vraag: In welke periode werd het onderzoek verricht door bureau Flycather naar de kijk en 

luisterdichtheid van RTV Maastricht? Zijn dit reële cijfers? 

  

Pagina: 54 Cultuur 

Vraag: Voldoen de aantal bezoekers van de Muziekgieterij aan de verwachtingen en prognose? 

  

Pagina: 62 Cultureel erfgoed 

Vraag: Het resultaat van het cultureel erfgoed (5.5) laat een tekort zien van 220N. Heeft dit o.a te 

maken met de reparatie en controle van de omwalling? (5- Köp) 

  

Pagina: 64 Sociaal Domein 

Vraag: Op pagina 64 laat de tabel zien dat het aantal WMO-cliënten met een maatwerk-arrangement 

beduidend hoger ligt (91/ 64,7) dan het gemiddelde bij vergelijkbare gemeente. 

Hoe kan het vervolgens dat de WMO cijfers een voordelig resultaat laat zien van € 0,3 miljoen? 

  

Pagina: 152 Sociaal Domein 

Vraag: In 2019 tekent de Jeugdzorg voor een verlies van 8 miljoen, terwijl de WMO en Participatiewet 

een lichte winst laten zien. Betekent dit dan ook dat bij de bezuinigingsronde meer of expliciet 

wordt gekeken naar de Jeugdzorg? 
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