
Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Raadsronde Pre-begroting 2021 - Bestuur & Ondersteuning 

Datum 
Behandeling  

24 augustus 2020 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn – te Strake, wethouders Heijnen, Aarts, Janssen 

Aanwezig  Via video-vergaderen: Burgemeester Penn – te Strake, wethouders Heijnen, Aarts, 
Janssen, ambtenaren Sweelssen, Coenen, Dirx, Ortjens, Koolen, Debets, Gybels, 't 
Sas, Dielesen, Jansen, de voorzitter en secretaris, woordvoerders.  
Via de livestream: raadsleden, burgerleden, en burgers. 

Woordvoerders  Peeters, Heine, Janssen (CDA), Meertens, Lejeune, Habets (SPM), Passenier, Vos 
(GroenLinks), Wijnands (D66), Fokke. Jacobs, Borgignons, Slangen (PvdA), Severijns, 
van der Wouw (VVD), Gerats (SP), Meese, Smeets (PVM), Geurts (PVV), Martin (SAB), 
van Est, Bronckers (50PLUS), Nuyts (LPM) Gunther (Groep Gunther), Lurvink (Groep 
Alexander Lurvink). 

Voorzitter  Dhr. Steijns 

Secretaris  Dhr. Askamp 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud en het 
verloop van de ronde. Achtereenvolgens krijgen woordvoerders de gelegenheid om 
vragen te stellen over de verschillende programma’s.  

 
Programma 0, Bestuur en Ondersteuning, inclusief Financiën. 
Er worden vragen gesteld over de wenselijkheid van besluitvorming in de 
aankomende raadsvergadering. Verschillende fracties zijn van mening dat 
besluitvorming op 1 september te vroeg komt. Overleg met de provincie hierover 
wordt wenselijk geacht. Een ander thema dat wordt aangesneden is het evenredig 
betrekken van de eigen interne organisatie bij de voorliggende 
bezuinigingsvoorstellen. In dit verband wordt met name de post externe inhuur 
benoemd. Meerdere fracties betwijfelen of de effectiviteit van de voorgestelde 
maatregelen afdoende in kaart is gebracht. Mogelijk leidt een gefaseerde 
implementatie tot een beter resultaat. Verschillende bezuinigingsvoorstellen en 
manieren om inkomsten te genereren worden uitgebreid bediscussieerd. 
 
De volgende toezeggingen worden gedaan: 

 Er wordt uitgezocht wat het financiële risico is als de voorliggende 
bezuinigingsvoorstellen niet per 1 september, maar ten tijde van de begroting in 
november ter besluitvorming worden voorgedragen;  

 Er wordt bezien of het mogelijk is inzicht te geven in de aantallen/kosten van 
externen (uitbestedingen), niet vallende onder de categorie externe inhuur; 

 Er wordt bezien hoe het smartcity-concept beter een plaats kan krijgen in 
toekomstige voorstellen. De raad wordt hierover middels een rib geïnformeerd; 

 De raad wordt geïnformeerd over de aard en omvang van de banden met 
Chengdu en welke resultaten dit oplevert voor Maastricht. 

 
Programma 1, Veiligheid. 
Er worden door fracties vragen gesteld over de het effect van de bezuinigingen op de 
geformuleerde doelstellingen. De voorgestelde bezuiniging op met name het 
onderdeel handhaving wordt door een meerderheid van de fracties als onwenselijk 
bestempeld. De bezuinigingsvoorstellen betreffende de welstandscommissie worden 
uitgebreid besproken. 
 
De volgende toezegging worden gedaan: 

 De raad wordt geïnformeerd over de aard van de voorgestelde bezuiniging op 
handhaving, incl. welke avonden de huidige voorstellen betreffen. 

 
 



Programma 3, Economie 
Een deel van de fracties kan zich grosso modo vinden in de voorliggende 
bezuinigingen. Er worden vragen gesteld over de mogelijkheid tot bezuiniging bij 
Maastricht International Centre en het aandeel van het beleidsveld economie in de 
totale bezuinigingsvoorstellen. Het belang van schoolschaatsen wordt door 
verschillende fractie expliciet benadrukt. Enkele fracties zien een mogelijke overlap in 
werkzaamheden tussen Maastricht Marketing en Centrummanagement Maastricht. 
Ook wordt aandacht gevraagd voor de circulaire economie en het effect van het 
aantrekken van meer mensen op de leefbaarheid van Maastricht 
 
De volgende toezeggingen worden gedaan: 

 Er wordt deze week een overzicht van subsidies verstrekt 

 De vraag betreffende de huisvestingskosten van Maastricht International 
Centre wordt schriftelijk beantwoordt 

 M.b.t. schoolschaatsen wordt uitgezocht welk deel van de voorgestelde 
bezuinigingen Maastricht Sport betreft en welk deel Magisch Maastricht.  

 
Programma 5, onderdeel Cultuur en Recreatie 
Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de diverse culturele instellingen van de stad en het 
effect van de voorgestelde maatregelen op het voortbestaan ervan. Fracties 
benadrukken het belang van de culturele sector voor de stad op meerdere terreinen, 
en vrezen dat de voorliggende bezuinigingen een kaalslag in de sector zullen 
betekenen. Een meerderheid vraagt speciale aandacht voor RTV Maastricht. Een deel 
van de fracties mist een heldere visie op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen 
worden, als onderlegger van de huidige voorstellen.  
 
De volgende toezeggingen worden gedaan: 

 De raad wordt geïnformeerd over de opbouw van de huurkosten van RTV 
Maastricht. 

 
Na een peiling onder de aanwezige fracties wordt afgesproken om de nog resterende 
2e termijn na afloop van de raadsronde fysiek op 25-8 voort te zetten, op voorwaarde 
dat daar ruimte in de agenda ontstaat. Zo niet, resteert nog altijd de integrale 
behandeling in de raadsvergadering op 1 september waarin het onderwerp aan bod kan 
komen. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 

 


