
Pleidooi tav bezuiniging door de gemeente Maastricht 

stadsronde 2 juli 

Thema: sociaal domein  

Onderwerp: voorgenomen bezuinigingen Participatie & Preventie, Inloopvoorzieningen en 

Verslavingspreventie. 

Ingediend:  dd. 23 juni 2020 

Van Mondriaan  

Youtube:  https://youtu.be/e3TgPL4LYX0 

Geachte Raadscommissie, 

Geachte dames en heren, 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze kanttekeningen mbt de geplande 

bezuiniging door de gemeente Maastricht, en in het bijzonder de bezuinigingen tav Preventie 

en Participatie (€ 130.000), de bezuiniging op verslavingspreventie (€ 30.000) en de 

bezuiniging op de Inloopvoorzieningen (€ 75.000) aan u kenbaar te maken. 

Alhoewel wij begrip hebben voor de forse uitdaging waar de Gemeente Maastricht voor staat 

en dat actie met noodzakelijk bezuinigingen noodzakelijk is, willen wij toch graag  

een aantal zaken onder de aandacht brengen met betrekking tot de huidige voorliggende 

bezuinigingsplannen. Hierin zien we bezuinigingen op preventie onderdelen die ingaan tegen 

alle ontwikkelingen van afgelopen jaren, waarmee de gemeente zich ons inziens ook 

financieel op de lange termijn in de vingers snijdt. We vragen u daarom af te zien van 

bezuiniging in het integrale preventiepakket van Mondriaan en specifiek af te zien van de 

voorgestelde bezuinigingen op wijkgerichte producten en familie-spreekuur, wat we 

hieronder motiveren. 

Argumenten voor Preventie & Participatie en Inloopvoorzieningen: 

Effecten voor de stad (voor de kwetsbare groepen, hun naasten en omgeving en uw 

financiële uitgaven) 

1. De geplande bezuiniging doet afbreuk aan een integraal pakket van preventie

(een samenhangend geheel) en inloopvoorzieningen dat in veel jaren bouwen en

investeren is opgebouwd.

a. het wegnemen van onderdelen doet afbreuk aan de effectiviteit van het

geheel

b. Wat wordt weggehaald kan niet zo weer worden teruggeplaatst

c. Alternatieven van bijv. buurthuizen komen onder druk te staan waardoor

we de kwetsbare burgers wegblijven en we ze uit het oog verliezen

2. De voorliggende steunstructuren en de mogelijkheden tot persoonlijk herstel en

empowerment worden verzwakt ipv versterkt:

a. zodat het niet meer kan fungeren ter voorkoming van geïndiceerde zorg

(bijv. door een alternatief voor dagbesteding)  meer zorgbehoefte 

b. Wordt minder ontvankelijk voor kwetsbare groepen  dit brengt het

bevorderen van participatie van de meest kwetsbare burgers in gevaar 

vereenzaming en een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid
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3. Wat betekenen de bedragen:

a. €130.000 is 35% van het budget participatie en preventie; echter het

betreft 100% bezuiniging = volledig wegvallen van familiespreekuur en in

de door de wijk gevraagde producten (publieksvoorlichting,

kwartiermaken, destigmatiserings bijeenkomsten, psycho-educatie

groepen voor familieleden en direct betrokkene, cursus interactieve

vaardigheden voor mantelzorgers). Deze vormen een essentieel

onderdeel voor het versterken en de participatie van de kwetsbare

burgers, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, direct betrokkenen en

de wijk als geheel.

b. €75.000 is 13% van de inloopvoorzieningen, waardoor kwetsbare burgers

toegeleid moeten worden naar alternatieven zoals buurthuizen met het

risico dat ze minder participeren, afhaken en we ze uit het oog verliezen

waardoor vroegsignalering en het voorkomen van het verergeren van

psychiatrische problemen niet meer mogelijk is.

4. (Minder herstelwerkgroepen en participatieactiviteiten betekent dat ) kwetsbare

burgers zullen minder in staat zijn om het zelf te doen – doordat er minder

activiteiten gericht op het aanboren en stimuleren van herstel gedrag van

kwetsbare burgers om ze in hun eigen kracht te zetten (empowerment), zodat ze

weer zo veel mogelijk eigen regie over hun leven kunnen nemen en deelnemen

aan de samenleving

5. Mantelzorgers en vrijwilligers zullen minder draagkracht hebben om de kwetsbare

burger te ondersteunen

6. De buurt zal minder ontvankelijk zijn voor het laten participeren en de kwetsbare

burger door taboe, stigma en schaamte.

7. Er zal minder ruimte zijn voor vroeg signalering en het voorkomen van escalaties

op het vlak van verslaving en psychische aandoeningen.

8. Kwetsbare burgers komen in isolement, gaan mogelijk op straat zwerven met en

vreemd gedrag vertonen, vallen mogelijk terug in hun psychische problemen

waardoor ze uiteindelijk weer meer zorg nodig hebben

Consequentie: 

9. Bezuinigen op deze onderdelen brengt het vormgeven van alternatieven voor het

duurdere maatwerk van geïndiceerde zorg in gevaar, waardoor de gemeente zich

in de vingers snijdt. De gemeente zal ipv minder, juist meer geld kwijt

Effecten voor de werkgelegenheid binnen Mondriaan 

10. Het totaal van voorgestelde bezuinigingen binnen preventie, participatie en

verslavingspreventie (€130.000+ €75.000) een onevenredig hoog aandeel (zo’n

15%) van het totale Mondriaan subsidiebedrag Preventie en Participatie m.b.t.

Maastricht. Dit betekent:

a. minder arbeidsplaatsen voor preventie en participatie (1,05 FTE)

b. minder arbeidsplaatsen voor inloopvo0zieningen (0,67 FTE)

Argumenten voor verslavingspreventie: 

Effecten voor de stad (voor de kwetsbare groepen, hun naasten en omgeving en uw 

financiële uitgaven) 

1. Het pakket dat thans voor Maastricht wordt uitgevoerd is een minimum variant in

het integrale basispakket preventievoorzieningen. Op onderdelen bezuinigen

vermindert direct het effect (€30.000 is zo’n 10% van het budget).



a. Minder ruimte voor vroegsignalering en het voorkomen van verslaving op

alcohol, drugs, gamen etc.)

b. Minder ruimte voor verslavingen die de kop op steken zoals recente

ontwikkelingen rond lachgas.

2. Eventuele keuzes in bezuiniging (€30.000) raken direct ook de uitvoering en

verantwoording in ander echelons: basisonderwijs, MBO, HBO, universiteiten.

Maastricht als internationale studentengemeenschap, kent een relatief hoog risico

voor jongeren op het vlak van afhankelijkheid en psychische belasting.

Vermindering integrale preventie is daarin  contraproductief wat betreft de

aantrekkelijkheid, de gastvrijheid en de leefbaarheid.

Effecten voor de werkgelegenheid binnen Mondriaan 

3. Het betreft dedicated formatie, waarmee bezuiniging resulteert in minder

arbeidsplaatsen voor verslavingspreventie  (= 0,22 FTE)

Opgesteld en gepresenteerd door  

Patrick Baltus 

Directeur Mondriaan Preventie & Participatie 

bovenstaand pleidooi wordt met beelden toegelichtin het volgende filmpje: 

https://youtu.be/e3TgPL4LYX0



