
           
 

 

AMENDEMENT 

Indiener: Niels Peeters (CDA) 

Raadsvergadering: 1 september 2020 

Agendapunt: Pre-begroting 2021 

Onderwerp: Aanpassen pre-begroting 

*Besluit:  *Voorzitter:  *Griffier:  
* In te vullen door de griffier/voorzitter. 

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 1 september 2020,  
behandelende het raadsvoorstel 63-2020 Pre-begroting 2021, 
 
Overwegende dat: 

 De pre-begroting 2021 voorligt bij de gemeenteraad; 

 De pre-begroting veel pm-posten kent; 

 Een aantal bezuinigingsmaatregelen op overwegend bezwaren stuit bij genoemde partijen; 
 
BESLUIT: 

 Beslispunt 2 als volgt te herformuleren in “Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen in deze pre-begroting 
(inclusief bijlagen en aanpassing van bijlagen onder beslispunt 5, 6 en 7)”; 
 

 Beslispunt 5 toe te voegen: 
“De navolgende bezuinigingsmaatregelen zoals beschreven in de bijlage pre-begroting te schrappen: 
5.1 Verhogen termijn individuele inkomenstoeslag; 
5.7 Verlagen bedrag individuele inkomenstoeslag; 
5.8 Verlagen inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen; 
8.8 Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijke gemiddelde 
kostendekkendheid; 
10.6 Stoppen reserveren structurele middelen t.b.v. stimuleren circulaire economie; 
10.7 Verminderen inzet uit impuls creatieve maakindustrie;  
12.5 stoppen subsidiëren Musica Sacra; 
12.6 stoppen subsidiëren Intro in Situ; 
12.8 stoppen subsidiëren Jazz Maastricht; 
12.9 stoppen subsidiëren viewmaster.” 
 

 Beslispunt 6 toe te voegen: 
“De volgende aanpassingen van de posten in de bijlagen pre-begroting door te voeren:                                             
- Maatregel 12.1 ‘RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm’ als volgt vorm te geven: 
De bezuiniging van €300.000,- niet door te voeren maar structureel een bedrag van €100.000,- in mindering 
te brengen op de huidige gemeentelijke subsidiebijdrage aan RTV Maastricht. Deze aangepaste maatregel 
met het oog op impact COVID-19 pas in 2022 in te laten gaan; 

- Maatregel 12.10 ‘stoppen subsidiëren Bureau Europa’ als volgt vorm te geven: De bezuiniging van 
€163.627,- niet door te voeren maar structureel een bedrag van €100.000,- in mindering te brengen op de 
gemeentelijke subsidie aan Bureau Europa. Deze aangepaste maatregel met het oog op impact COVID-19 pas 
in 2022 in te laten gaan; 

- Maatregel 12.18 ‘verminderen tentoonstellingen/lezingen/kleine expo’s binnen Centre 
Ceramique/Museum’ als volgt vorm te geven: De bezuiniging van €20.000,- niet door te voeren maar 
structureel een bedrag van €100.000,- in mindering te brengen;  



 

 

- Maatregel 13.10 ‘verminderen inzet bij onrendabele projecten’ als volgt vorm te geven: De bezuiniging van 
€250.000,- niet door te voeren maar structureel een bedrag van €350.000,- in mindering te brengen; 

 Beslispunt 7 toe te voegen: 
“De volgende posten op te voeren in de bijlagen pre-begroting:                              
- Maatregel k-4 deels uit te voeren door structureel €50.000,- te besparen op het onderdeel communicatie 
MJP Veiligheid;  

- Stoppen financiering Vooropleiding Dans; 

- De fractiebudgetten voor 2021 en 2022 niet te indexeren; 

- Per fractie het vaste deel van de fractiebudgetten te verlagen met €1500,- met ingang van 2021; 

- Stoppen met actieprogramma Liftjeleven; 

- Beperken inhuur Fact zoals opgetekend in het KPMG-rapport;  

- Stoppen met Matchfunding. 
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