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ASM-bijdrage aan de stadsrondes pre-begroting 2021 en bijbehorende 
bezuinigingsvoorstellen 

Wie en wat is de ASM. 
De Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht (ASM) adviseert sinds 2004 het College van B&W en 
heeft als doel het bijdragen aan de ontwikkeling van een vitale gemeenschap, waarin alle senioren zo 
lang en actief mogelijk meedoen, elkaar ontmoeten en zich blijven ontwikkelen. De ASM wil dat 
bereiken door een bijdrage te leveren aan de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en 
verbetering van het gemeentelijk beleid ten aanzien van senioren. 

De ASM maakt géén deel uit van de IASD, zoals in de toelichting op de pre-begroting wordt 
gesuggereerd.  

De ASM bestrijkt een veel breder terrein dan enkel de senioren, die afhankelijk zijn van de WMO en 
de Participatiewet (het Sociaal Domein). Bij dat bredere terrein valt te denken aan de 
gezondheidszorg, zoals bepaald in de ZVW en de WLZ, de Wvggz en de WDZ, en aan de economische 
en duurzame ontwikkelingen van de stad Maastricht. Welzijn, wonen en veiligheid (waaronder veilige 
buurten en ook het voorkomen van ouderenmishandeling) zijn belangrijke thema’s, alsmede verkeer, 
sport, cultuur, armoede, eenzaamheid, vrijwilligerswerk en andere op senioren gerichte 
voorzieningen. 

De leden van de ASM zijn allen betrokken burgers van de gemeente Maastricht, die door hun 
ervaring en deskundigheid op velerlei gebied hun sporen in de Maastrichtse samenleving hebben 
verdiend. 

In de “Monitor seniorvriendelijke gemeente Maastricht” d.d. april 2018 zijn conclusies en 
aanbevelingen te lezen van senioren over o.a. wonen, veiligheid, communicatie en mobiliteit. U kunt 
ook onze website bezoeken, waar u onder meer de ASM-adviezen van de afgelopen jaren zult 
vinden: www.adviesseniorenmaastricht.nl 

Bezuinigingen en het schrappen van het werkbudget van de ASM 
In het kader van de bezuinigingsmaatregelen in het beleidsveld samenkracht/burgerparticipatie van 
de pre-begroting 2021 wordt onder punt 9.1 voorgesteld de werkbudgetten adviesraden anders dan 
Integrale Adviescommissie Sociaal Domein te schrappen. De besparingen bedragen in 2021 t/m 2024 
e.v. respectievelijk € 44.000, € 71.000, € 110.000 en € 110.000. 

In ons “Advies rapport KPMG” d.d. 28 februari 2020 en de Publieksversie daarvan geeft de ASM een 
alternatieve visie op de voorgestelde bezuinigingen. In onze reactie d.d. 17 april 2020 op de brief van 
wethouder Jim Janssen verweert de ASM zich tegen de voorgenomen stopzetting van het budget. In 
de e-mail aan de fracties in de Raad d.d. 22 mei 2020 tenslotte worden beide visies gecombineerd 
verwoord (alle vier stukken zijn in uw bezit). 
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Samengevat in een drietal punten is onze zienswijze als volgt: 

1. 
In deze coronacrisis en zeker ook in het post-corona tijdperk behoren de senioren, die bijna één 
derde deel van de Maastrichtse bevolking uitmaken (en dit aandeel groeit nog verder), tot één van 
de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Het is in onze ogen dan ook onbegrijpelijk, wanneer 
niet wordt gekozen voor de ouderen en degenen die opkomen voor die ouderen, maar voor een 
ambtelijk voorstel, dat de ouderen en het ouderenbeleid in de kou zet. 

2. 
Voor 1,2 fte heeft de Gemeente Maastricht 30 betrokken en deskundige burgers in het veld aan het 
werk (deze door ons volledig onderschreven stelling ontlenen wij aan onze collega’s van de CIMM). 
Het bezuinigen van ca. 0,1% van de totale begroting kan dan ook worden bestempeld als PENNY 
WISE POUND FOOLISH. 

3. 
Heette het in het KPMG-rapport (bladzijde 44) nog “het ontbinden van 3 adviesraden met 
bijbehorende werkbudgetten”, allengs was in de onderlegger en de pre-begroting enkel sprake van 
“het schrappen van de werkbudgetten adviesraden anders dan Integrale Adviescommissie Sociaal 
Domein”.  

In de praktijk komt het tweede op het eerste neer, maar c’est le ton qui fait la musique. 
Gelet op het feit dat het werkbudget van de ASM jaarlijks € 26.000,— bedraagt en de werkelijke 
jaarlijkse besteding vanaf 2004 gemiddeld minder dan de helft was(!), is het wellicht het overwegen 
waard, om in het ergste geval het werkbudget van de ASM te halveren.  

Aldus wordt bereikt dat enerzijds substantieel wordt bezuinigd en anderzijds blijvend wordt voorzien 
in de ondersteuning en versterking van het ouderenbeleid. Misschien alleen al daarom interessant 
om senioren aan boord te hebben. Zij vertegenwoordigen die lange termijn. 

Bezuinigingen op andere beleidsterreinen, die de senioren direct of indirect raken. 
De ASM maakt zich ernstige zorgen over bezuinigingen op de navolgende beleidsterreinen en de 
gevolgen hiervan voor senioren. 

Gezondheid 
In 2022 t/m 2024 e.v. wordt respectievelijk € 310.000, € 335.000 en € 360.000 bezuinigd. In het 
spanningsveld van de bezuinigingen tussen de Maastrichtse systeemwereld van 
bureaucratie/financiën en die van de Maastrichtse leefwereld van ouderen bepleit de ASM niet de 
systeemwereld als uitgangspunt te nemen, maar de leefwereld en hun directe omgeving. Meer 
aandacht voor preventie van en anticipatie op problemen verdient extra aandacht om grotere 
problemen en hogere kosten te kunnen voorkomen. Bezuinigingen en het veronachtzamen van dit 
terrein impliceert wellicht “het paard achter de wagen spannen”. 

Samenkracht/burgerparticipatie 
Het stopzetten van de flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten in de jaren 2020 t/m 2024 ad 
jaarlijks € 300.000 raakt vele actieve senioren in het hart. 
De bijstelling van het Mantelzorgcompliment ad 4x € 500.000 in 2021 t/m 2024 zal vele senioren 
frustreren. 
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Armoede 
Het bestrijden van de armoede in Maastricht was een speerpunt in het coalitieakkoord van het in 
2018 aangetreden College. Nu wordt in de jaren 2021 t/m 2024 resp. € 666.000, € 781.000, € 
771.000 en € 771.000 aan bezuinigingsvoorstellen gedaan. Vele ouderen zullen hierdoor worden 
gedompeld in armoede, of nog verder in hun mogelijkheden worden beperkt. Dit leidt dan ook tot 
een Maastricht onwaardige samenleving, die de tweedeling tussen arm en rijk verder vergroot. 

Sport 
Het verhogen van de tarieven van het Geusseltbad met 10% zullen vele senioren, die gebruik 
maken van het bad, doen afhaken. Sport en beweging helpt de oudere burger om zich fit te voelen. 
Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. Het invoeren van een eigen bijdrage voor de sport 
en bewegingsstimuleringsactiviteiten ad jaarlijks € 75.000 zal leiden tot uitval van met name 
financieel kwetsbare ouderen. “Ieder voordeel heb dan weer zijn nadeel”. 

Cultuur 
Het terugdraaien van de subsidies voor RTV-Maastricht ten bedrage van jaarlijks ca. € 300.000 zal 
ten koste gaan van de kwaliteit van de programma’s en zal in het bijzonder vele eenzame ouderen 
(verder) in het isolement drukken. 

Bestuur en ondersteuning. 
In punt 1.3 van de toelichting pre-begroting inzake het stopzetten van de gemeentepagina in VIA 
(bezuiniging € 75.000 per jaar) wordt betoogd, dat slechts 1 à 2% van de bevolking digitaal moeilijk 
is te bereiken. Een onderzoek in opdracht van de Gemeente Utrecht heeft echter uitgewezen, dat 
bijna één derde van de inwoners van Utrecht onvoldoende kennis en kunde heeft om zelfstandig 
online dienstverlening aan te vragen of contact op te nemen met de Gemeente. Verder heeft dit 
onderzoek uitgewezen dat senioren naarmate zij ouder worden minder vaak digitaal opereren. Dit 
gaat lijnrecht in tegen het beleid van de Gemeente om zo veel mogelijk digitaal te communiceren. 
Het in opdracht van de Gemeente opgestelde rapport “MEDIAMIX” d.d. januari 2020 gaat 
uitgebreid in op mogelijke alternatieven. Wat betreft de voorgestelde bezuinigingen ten aanzien 
van VIA geldt dan ook: “Bezint eer ge begint”. 

Tot slot 
De ASM onderschrijft dat er moet worden bezuinigd, maar is van mening dat de voorgestelde 
bezuinigingen de meest kwetsbaren in onze stad onevenredig hard raken. Ons standpunt is, dat 
bezuinigingen over alle sectoren gelijkelijk moeten worden verdeeld en dat in dat verband de 
organisatie en de efficiency van de Gemeente Maastricht bij uitstek onder de loep moet worden 
genomen. 

Nu lijkt het erop dat de burger het gelag betaalt voor een falend beleid in de ambtelijke organisatie. 

Hoogachtend, 
namens de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht, 

Ria Verstappen en Willem Hoevenagel, covoorzitters 




