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Rekening 2019 “Sociaal” 

 

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

  

FRACTIE: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) 

 Bijeenkomst “Sociaal” 

Pagina: 84 

Vraag: In het inkomsten en uitgaven overzicht zien wij de door COA verstrekte  gelden voor de 

opvang van asielzoekers ( ongeveer € 60.000) niet vermeld. Op welke manier kunnen 

wij deze COA- gelden in de jaarrekening terugvinden? 

  

Pagina: 76 

Vraag: In het kader van vroegsignalering worden nu kosten gemaakt naast de reeds lopende 

specialistische zorg die viel buiten deze vroegsignalering. 

Is er een overzicht hoeveel de extra kosten zijn voor de periode dat zorg “oude manier” 

en zorg via “vroegsignalering”  hand-in-hand samenlopen?  

 Is er al een schatting te maken hoeveel vroegsignalering heeft opgebracht of gekost? 

  

Pagina: 144 

Vraag: We lezen:  

Zorgen voor een structureel sluitende en in evenwicht zijnde meerjarenbegroting 

passend binnen de wettelijke regels. Maastricht komt  structureel ruim € 10 mln. tekort. 

Daarover zijn diverse gesprekken met de Provincie geweest hoe hiermee om te gaan. 

De provincie heeft Maastricht een meerjarig repressief toezicht toegekend onder de 

voorwaarde dat als achtervang voor de tekorten het vruchtboomfonds wordt 

geoormerkt. Op welke manier kunnen tekorten worden gedekt door het 

Vruchtboomfonds aangezien de verkregen “Essent-gelden” ( door verkoop van 

Nutsbedrijven) inmiddels op een andere manier zijn ingezet? 

  

Pagina: 152 

Vraag: Over het jaar 2019 bedraagt het resultaat Jeugdzorg € 8,0 mln. nadelig, het resultaat 

WMO begeleiding en beschermd wonen € 0,3 mln. voordelig en het resultaat op 

Participatie (I-deel en W-deel) € 0,7 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. 

Tenslotte dient te worden aangegeven dat er een bedrag van € 1,5 mln. dat als 

draaiknoppen was opgevoerd niet is gerealiseerd. Geeft u hiermee aan dat de tekorten 

in het Sociaal Domein voor de individuele voorzieningen volledig op het conto van 

Jeugdzorg komen? 

 Is inmiddels bekend hoeveel het Rijk extra bijdraagt in de tekorten Jeugdzorg? 

Waar kunnen we deze bedragen terugvinden in de jaarrekening 2019? 

  

Pagina: 154 



Vraag: Inzake MTB  geeft u aan: 

Een ander risico dat steeds meer realiteit lijkt te worden, is dat de organisatie, in relatie 

tot de verbrede opdracht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, qua 

reguliere personele capaciteit door een ondergrens zakt. Dit, mede gezien MTB 

momenteel een laag investeringsniveau kent, ten gevolge van het gevoerde 

strategisch beleid. In de praktijk blijkt evenwel steeds duidelijker dat juist investering 

(qua mensen en middelen) gevraagd is om de toekomstplannen op gebied van 

leerwerk en zodoende ook de gewenste besparingen (re-integratieketen breed) te 

kunnen realiseren. Dit heeft uiteraard nadrukkelijk de aandacht. Op welke manier denkt 

u het geconstateerde risico op te vangen? 

  

Pagina: 250 

Vraag: Ten tijde van de bespreking in de raadsronden is er nog geen officiële 

accountantsverklaring bekend. Deze wordt pas op 23-6 besproken in de commissie 

B&V. Lijkt het niet verstandiger om de accountantsverklaring eerder ter beschikking te 

stellen tbv de raadsronden op 23 en 24 juni? 
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