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Betreft inspraak voorgenomen bezuinigingen 2021 

Maastricht, 23 juni 2020 

Geacht College, geachte raadsleden, 

In 2016 is het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De 

gemeente Maastricht is hierin zeer actief en is koploper in Nederland als het gaat om de 

implementatie van dit Verdrag. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Maastricht veel bereikt; 

dat is een groot goed voor de burgers van Maastricht met een beperking! Sommige voorgestelde 

bezuinigingen zouden de klok weer terugdraaien en de mensen met een beperking weer op 

achterstand zetten. Daarom willen we in onze reactie pleiten voor het in standhouden van wat de 

gemeente, samen met de Lokale Coalitie voor Inclusie heeft opgebouwd. 

De Maastrichtse Inclusie Agenda 

De Maastrichtse Inclusie Agenda is de gemeentelijke uitwerking van het VN-Verdrag voor de rechten 

van mensen met beperking. Deze Agenda heeft de gemeenteraad in september 2019 aanvaard als 

plan van aanpak. De Maastrichtse Inclusie Agenda is opgenomen in het College Akkoord van het 

vorige College als ook in het Coalitie Akkoord van het huidige College.  

De gemeente Maastricht heeft in de Agenda haar ambities uitgesproken van wat zij wil bereiken. 

Daar hoort het behouden van de koploperpositie in Nederland zonder meer bij, en daarmee 

uiteraard het zich houden aan de concrete uitvoering van de speerpunten benoemd in deze Agenda. 

Dat is waar wij voor pleiten in deze bezuinigingsronde: We pleiten voor het in standhouden van de 

uitvoering van de speerpunten benoemd in de Maastrichtse Inclusie Agenda.  

De Maastrichtse Inclusie Agenda gaat over 10 speerpunten 

Speerpunt 1 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen met een publieke functie 

De gemeente heeft hiervoor speciaal een toegankelijkheidsinstrument ontwikkeld. Om alle 

gebouwen van de gemeente te screenen en waar nodig aan te passen. We pleiten voor doorgaan met 

deze activiteit, om te zorgen dat alle burgers van Maastricht in de gemeentelijke gebouwen met een 

publieke functie straks overal binnen kunnen.  

Speerpunt 2 Waarborg gelijke rechten in wonen Plan van aanpak Wonen en zorg 

Maastricht kent te weinig aangepaste en rolstoelgeschikte woningen. We pleiten ervoor dat het 

hiervoor reeds opgestelde Plan van Aanpak om dit te verbeteren, doorgang blijft vinden.  

Speerpunt 3  Bevorderen economische zelfredzaamheid 

Een grote groep burgers van Maastricht met een beperking staat aan de zijkant van de arbeidsmarkt, 

is niet economisch zelfstandig. Uw bezuinigingen maken de situatie alleen maar erger. We pleiten 

voor volle aandacht voor deze groep, waarbij het met name ook gaat over de mensen die 

aangewezen zijn op beschut werk. Hoe meer deze mensen aan de slag zijn, hoe meer economisch 

zelfredzaam, met daarbij alle andere positieve gezondheidsgevolgen voor deze groep burgers.   
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Speerpunt 4 Zorg voor Inclusief Onderwijs  

Het kind is en blijft centraal staan nu en in de toekomst. Ook kinderen met een beperking moeten 

veilig kunnen opgroeien en hun capaciteiten kunnen ontwikkelen. We pleiten voor volle aandacht en 

het beschikbaar blijven stellen van faciliteiten voor de jonge burgers van Maastricht. 

Speerpunt 5 Optimaliseren vervoer 

U wilt bezuinigen in het leerlingenvervoer. Kinderen met een beperking moeten naar de voor hen 

meest passende school vervoerd kunnen worden. We pleiten ervoor dat het kind in alle gevallen 

terecht kan op de meest passende school.  

We pleiten er daarnaast voor dat het voor iedereen mogelijk blijft om op enig moment op de 

gewenste locatie te komen ongeacht de persoonlijke mogelijkheden of beperkingen.  

Speerpunt 6 Ondersteun cliënten  

We zien geen bezuiniging in het kader van het VN Verdrag, dat is fijn. We pleiten uiteraard voor het 

actief blijven werken aan de communicatie en dienstverlening naar de burgers met een beperking.  

Speerpunt 7  Maak de openbare ruimte toegankelijk  

Bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte heeft sterk impact op mensen met een 

beperking. We pleiten voor het in het oog houden van de toegankelijkheid van de openbare ruimtes 

vanuit het perspectief van de burgers van Maastricht met een beperking.  

Speerpunt 8  Stimuleren sport en bewegen 

U wilt een eigen bijdrage vragen voor sport- en beweging stimulerende activiteiten van Maastricht 

Sport en de tarieven van het zwembad verhogen. Dit leidt tot een extra drempel voor mensen met 

beperkingen. Wij pleiten dat u conform dit ook door de gemeenteraad aanvaarde speerpunt, de 

burgers van Maastricht met een beperking vrijwaart voor deze bezuinigingen. 

Speerpunt 9  Stimuleren inclusieve buurten 

U wilt vanaf 2021 op jaarbasis minimaal € 285.000 bezuinigen op diverse activiteiten binnen het 

vangnet OGGZ. We pleiten ervoor dat u het speerpunt ‘stimuleren inclusieve buurten’ serieus neemt 

en vooral blijft doorgaan met het buurtgericht werken waarin u als gemeente gebruik van de kennis, 

inzet en capaciteit die op buurtniveau aanwezig is. Zodat ook de burgers van Maastricht hiervan 

kunnen blijven genieten. 

Speerpunt 10  Stimuleer toegankelijkheid Horeca, winkels/bedrijven, toerisme  

Bezuinigen op dit speerpunt zou zonde zijn! We pleiten voor het versterken van de aandacht voor dit 

speerpunt. Het versterken van aandacht voor inclusie in deze sector resulteert in een groter 

bewustzijn en het meer toegankelijk maken van faciliteiten, en een betere bejegening van burgers en 

bezoekers van Maastricht met een beperking.  
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