
Bezint eer ge bezuinigt 

Het coronavirus eist zijn tol. De gevolgen voor de economie tekenen zich af en een 
sociale crisis ontvouwt zich voor onze ogen. Kwetsbare mensen in kwetsbare wijken 
lijken het kind van de rekening te worden. Als gevolg van de crisis zien we 
spanningen in gezinnen toenemen, meer huiselijk geweld en kinderen die 
onderwijsachterstanden oplopen. Daarnaast worden we geconfronteerd met een 
groeiende (jeugd)werkeloosheid, een toename van schulden en armoede, 
laaggeletterdheid, eenzaamheid en criminaliteit. Alle seinen staan op rood. 

Wat gebeurt er ondertussen in Maastricht? De gemeenteraad praat over 
bezuinigingen op het sociaal domein, alsof er geen crisis is geweest. Een wethouder 
stapt op, begrijpelijk maar treurig. Misschien stemt het tot nadenken. Veel buurten en 
wijken in Maastricht zijn kwetsbaar. Uit de armoedekaart van het SCP uit 2019 blijkt 
dat Maastricht in de top-10 staat van de gemeenten met de meeste mensen in 
armoede. Ook staat Maastricht in de top-10 van de AD-misdaadmeter. Daarnaast is 
de problematiek omtrent eenzaamheid, laaggeletterdheid en schulden groot. 

Onlangs hebben vijftien burgemeesters in een manifest hun zorgen uitgesproken en 
bij het kabinet aangeklopt voor een extra steun van 1,25 miljard. Verschillende 
gezaghebbende prominenten mengen zich in de discussie. Zo geeft hoogleraar 
Beatrice de Graaf aan dat het nu het moment is om fors te investeren in sociale zorg 
en educatie: "We hebben de middelen; het zou slecht bestuur zijn ze niet in te 
zetten”. Ook SCP-directeur Kim Putters maakt zich grote zorgen over de groepen die 
het voor de crisis  al zwaar hadden en nu als eerste de gevolgen voelen. 

Meer dan ooit is bezinning gewenst. Als we nu uit de heup schieten zullen de 
problemen als een boemerang terugslaan. Sluit nu geen laagdrempelige 
voorzieningen die voor burgers essentieel zijn om te worden geholpen. Een hand in 
de rug, hulp bij opvoeding, relatieproblemen of werk of het invullen van formulieren 
hebben een hoog maatschappelijk rendement. Dit voorkomt duurdere zorg. De 
maatschappelijke business-case is zo gemaakt. De kosten van uitkeringen, 
huisuitzettingen een GGZ of Jeugdzorg en zo verder lopen al snel in de tonnen. 

Er is ook laaghangend fruit. Welzijnswerk wordt geconfronteerd met een 
ingewikkelde bureaucratie. Los van kosten getuigt dit niet altijd van veel vertrouwen. 
Onze welzijnswerkers weten echt wel waar ze ’s morgens voor opstaan. Ze zitten in 
de haarvaten van de buurten en wijken van Maastricht. Verbeterideeën verzanden 
vaak in een moeras van drukte en gedoe. Laten we samen 'ontregelen', dat levert 
echt wat op! 

Maastricht verdient een krachtig bestuur. Breng het huis op orde alvorens 
onomkeerbare beslissingen te nemen. De coronacrisis is geen trilling maar een 
aardbeving. De wereld gaat er echt anders uitzien. Laten we zorgen dat we de meest 
kwetsbaren perspectief bieden. De recente geschiedenis van de decentralisaties 
leert dat grote veranderingen die gepaard gaan met bezuinigingen leiden tot 
ongelukken. Dat risico is ook nu levensgroot aanwezig. 

Om de problemen het hoofd te bieden zijn eigenlijk juist investeringen nodig, maar 
goed, dat is misschien een brug te ver. De vijftien burgemeesters die samen een 
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manifest hebben ondertekend met het oog op extra steun zien in elk geval 
mogelijkheden om ons uit de crisis te investeren. Mooi dat Maastricht daar alsnog bij 
wil aansluiten. Met visie, creativiteit en een gezonde portie durf moet het mogelijk zijn 
om van de crisis een kans te maken, ook voor de vele kwetsbare mensen die nu 
opnieuw tussen wal en schip dreigen te vallen. Laten we in gesprek met burgers, 
collega-instellingen, het onderwijs en anderen de scherven van de crisis bij elkaar 
vegen. Laten we er een Zomer van Bezinning van maken zodat we met een gerichte 
aanpak onze gedeelde verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Zie ook: 

https://youtu.be/QmBnbwSGFA0 
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