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Rekening 2019 

 

Informatieve vragen 

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

  

FRACTIE: D66 Maastricht 

  

Pagina: 9 

Vraag: Het aantal verwijzingen naar Bureau Halt ligt veel hoger dan in vergelijkbare 

gemeenten. Is hier een verklaring voor? 

  

Pagina: 20 

Vraag: Aan de Sint Gerardusweg ligt een betaald, afgesloten parkeerplaats van Q-Park. Van 

omwonden horen we dat deze amper gebruikt wordt. Klopt dat? En zo ja, wat is de 

achterliggende gedachte geweest om deze parkeerplaats te laten beheren door Q-

Park? 

  

Pagina: 25 

Vraag: Het netto nieuw aantal gevestigde bedrijven is in 2019 behoorlijk gedaald. Is hier een 

verklaring voor? 

  

Pagina: 25 

Vraag: De ambitie van het totaal aantal banen is in 2019 omlaag bijgesteld t.o.v. 2018. Bij de 

realisatie zijn er juist meer banen bijgekomen. Heeft deze tegenstrijdige ontwikkeling 

een verklaring?  

  

Pagina: 26 

Vraag: Er staat: ‘’ Er is inkomenssteun en leningen geboden aan ondernemers in 

moeilijkheden. Starters vanuit een uitkering zijn bij de start ondersteund.’’  Wat is hier 

het verschil in realisatie met het jaar 2018?  

  

Pagina: 27 

Vraag: Er staat: ‘’ Er is meer en regelmatig overleg met de kennisinstellingen op bestuurlijk en 

ambtelijk niveau’’  Om hoeveel meer gaat het in vergelijking met voorgaande jaren? 

  

Pagina: 28 

Vraag: Er staat ‘’ Een netwerk event voor alle intermediairs is gehouden in mei 2019’’  Vind 

hier nog een vervolg van plaats? Wat waren de ervaringen van de intermediairs? 

  

Pagina: 34 

Vraag: In de tabel onder “relatief verzuim” staat “% leerplichtigen … per 1000 inwoners van 5-

18 jaar”. Daar achter staan de getallen 30 en 23. Zijn deze getallen percentages of per 

1000? Het lijkt op een typefout. 

  

Pagina: 39 



Vraag: Het aantal leerlingen met een voorziening leerlingvervoer is behoorlijk gestegen in 

2019 tot 2017. Welke verklaring is hier voor? 

  

Pagina: 40 

Vraag: Wanneer wordt het veiligheidshuis een wettelijke taak? 

  

Pagina: 41 

Vraag: Er is een toename in de toekenning van maatwerkvoorzieningen bij leerlingenvervoer, 

hoe staat dit i.r.t. het aantal ingediende klachten/bezwaren in 2019 en 2018? 

  

Pagina: 53 

Vraag: Er wordt gewerkt aan verdere verzelfstandiging en innovatie om meer cultureel 

ondernemerschap mogelijk te maken. Daartoe wordt een nieuwe directeur geworven 

om dit verder vorm te geven. Proces is in gang gezet en afronding is in 2020. 

-Kunt u al een indicatie geven hoever de plannen van verzelfstandiging zijn en 

wanneer de nieuwe directeur wordt bekent gemaakt? 

  

Pagina: 55 

Vraag: U geeft aan dat er een klein negatief financieel resultaat is behaald bij subsidiering van 

Popfestivals(bruis?)  

-Hoe is dit tekort opgevangen? 

  

Pagina: 56 

Vraag: Is er al een nieuwe locatie voor de oefenruimte van de Philharmonie bekent? 

Zo ja, waar? 

Zo nee, wanneer heeft u die wel?  

  

Pagina: 64 

Vraag: Het aantal banen per 1000 inwoners ligt in Maastricht hoger dan in vergelijkbare 

gemeenten, maar het percentage netto arbeidsparticipatie ligt in Maastricht veel lager 

dan in vergelijkbare gemeenten. 

Wat is hier aan de hand? Waarom is de netto arbeidsparticipatie veel lager dan bij 

vergelijkbare gemeenten, terwijl er meer banen zijn dan in vergelijkbare gemeenten? Is 

hier meer bekend over? 

  

Pagina: 72 

Vraag: Er staat: ‘’ De effectiviteit van No credit game over is onderzocht in het kader van het 

landelijke programma ”Schouders eronder”. De effectiviteit van Moneyways is 

onderzocht door het Verweij Jonker instituut. De onderzoeksresultaten komen in 2020 

beschikbaar.’’  Op welke termijn kunnen we deze onderzoeksresultaten in 2020 

verwachten? 

  

Pagina: 75 

Vraag: Er staat: ‘’De herijking van het vrijwilligersbeleid (inhoudelijk, financieel, 

subsidieproces, vrijwilligersondersteuning en communicatie/werving vrijwilligers) wordt 

in eerste helft van 2020 aan het college en de gemeenteraad voorgelegd’’.  Gezien 

onze huidige situatie, wanneer kunnen we deze herijking verwachten, aangezien de 1e 

helft van 2020 al ver om is? 

  

Pagina: 77 

Vraag: Er staat:’’ Vaker en beter gebruik van 1 Gezin, 1 Plan 1 Regisseur.’’  Er staat iets 

over het beter gebruik maken van 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur genoemd bij de 

realisatie 2019, echter zie ik niets terug over het ‘vaker gebruik maken van’’. Kunt u 

daar een terugkoppeling over geven? 

  

Pagina: 80 



Vraag: Er staat ‘’ Aanbod groepsbegeleiding zoveel als mogelijk toegankelijk maken zonder 

indicatie en (daarmee) een onderdeel van de samenleving.’’  De realisatie zou 

plaatsvinden in Q2 2020, kan hier al een terugkoppeling over worden gegeven? 

  

Pagina: 124 

Vraag: Externe inhuur blijft groeien, hoe gaat u dit terugdringen? 

  

Pagina: 126 

Vraag: Cultuurverandering, competentieontwikkeling etc etc. 

Wat is de stand van zaken met de “proeftuin?” 

  

Pagina: 127 

Vraag: Detachering medewerkers heeft plaatsgevonden, kunt u enkele voorbeelden geven? 

  

Pagina: 128 

Vraag: Communicatiebereik. 

-Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? 

  

Pagina: 129 

Vraag: Wat zijn de beraamde kosten voor Chengdu, deze kunnen we in de jaarrekening niet 

terugvinden? 

  

Pagina: 202 

Vraag: Verder is een invulling gezocht voor het Timmerfabriek-Zuid gedeelte. Dit is de 

expositieruimte op de 1e verdieping en de ruimte die door de muziekgieterij in de 

tijdelijkheid werd gebruikt De ruimte is tijdelijk verhuurd aan Intro in Situ en in 2020 zal 

de zoektocht vervolgd worden om te komen tot een structurele verhuring. 

-Zijn er al partijen in beeld die dit willen huren en voor welke partijen is dit te huur? 

  

Pagina: 250 

Vraag: Wanneer kunnen wij een goedgekeurde accountantsverklaring verwachten? 

  

 

 


