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 BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 06-05-2021 
 No. 2021.13643 (BCC) 
 No. 2021.13645 (Raad) 
Maastricht, woensdag 5 mei 2021 
 
 
Betreft: Technische vragen RIB Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen (pre)begroting 2021 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de RIB Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen (pre)begroting 2021 hebben wij 
de volgende vragen: 
 
1. Maatregel 1.5. Het lidmaatschap van Platform 31 is, zo blijkt in uw schrijven, opgezegd per 

1/1/2022. Voor 2021 staat ook opgevoerd € 16K. De vraag is vervolgens hoe de bezuiniging van  
€ 16K voor het jaar 2021 wordt behaald? 

2. Maatregel 2.3. Pilot is stopgezet in december 2020. Kunnen wij hieruit opmaken dat de 
ingeboekte bezuiniging van € 6K voor 2020 niet gerealiseerd is? 

3. Maatregel 3.1. De inventarisatie overlap en ontdubbelen tussen subsidiering en inkoop moet nog 
starten. Kunnen wij hieruit opmaken dat de haalbaarheid van de ingeboekte bezuiniging voor 
2021 (€ 200K) zeer onwaarschijnlijk is? 

4. Maatregel 3.2. Implementatie regievoering door SMHZ is begin 2021 gestart. Kunnen wij hieruit 
opmaken dat de ingeboekte bezuiniging van € 165K voor 2020 niet gerealiseerd is? 

5. Maatregel 3.4. U schrijft m.i.v. 2023 zal dit binnen de herijking van inkoop meegenomen worden. 
De inschatting is dat voor 2021 deze maatregel (€ 293K) maar deels realiseerbaar is. Kunnen wij 
hieruit opmaken dat over 2022 deze maatregel ook maar deels realiseerbaar is? En kunt u 
specifieker aangeven aan welke orde van grote wij moeten denken als u spreekt over ‘deels 
haalbaar’? 

6. Maatregel 3.5. U geeft aan dat het inbouwen bonus/malussysteem in 2021 niet gerealiseerd 
(wordt/) is maar dat de eerdere overdracht naar POH-jeugd bij de huisarts wel in 2021 is gestart. 
Wat betekent dit voor de € 100K die u heeft opgevoerd voor 2021? 

7. Maatregel 3.6. U schrijft dat voor de haalbaarheid van deze maatregel een serieus risico ligt in de 
beschikbare capaciteit. Onze vraag is of de nauwere samenwerking met scholen reeds is 
vormgegeven of dat dit nog in de gespreks- en/of implementatie fase zit?  

8. Maatregel 3.8. Wij begrijpen dat inhoudelijk gekozen is voor een andere invulling. Deze post blijft 
in het overzicht staan als pm-post en hierbij geeft u geen financiële duiding. Daarom de vraag of 
dit gezien de andere invulling nog wel als een bezuiniging bestempeld mag worden? En zo ja, 
kunt u de pm-posten nader concretiseren met cijfers. 

9. Maatregel 4.2. Governance MTB. Wanneer wordt de uitkomst onderzoek toekomstscenario 
verwacht? 
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10. Maatregel 5.6. U geeft aan dat de maatregel verankerd is in de werkwijze maar dat dit geen 
besparing oplevert. Deze komt als bezuinigingsmaatregel te vervallen. De vraag is wel of een 
kostenverhogende werking eveneens uitgesloten kan worden. Graag hierover een toelichting.  

11. Maatregel 5.10. U schrijft dat de opdracht vanaf 2022 niet meer aan Trajekt wordt gegeven. Deze 
toelichting geeft de indruk dat u kijkt naar alternatieven. Klopt dit en wat betekent dit voor de 
ingeboekte financiële taakstelling? 

12. Maatregelen 7.2 tot en met 7.7.  
- Wanneer dient Mondriaan met een nieuw voorstel m.b.t. totaalpakket aan maatregelen te 

komen? 
- Hoe wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd? 
- Hoe borgt u in de uitvraag dat de besparingen toch een plek krijgen binnen het nieuwe 

voorstel? 
- Wat betekent deze nieuwe uitvraag bij Mondriaan voor de besparing bij maatregel 7.7 (€ 

42K) over het jaar 2021? 
 
13. Maatregel 8.1. Uit de toelichting die u geeft is niet te halen of de ingeboekte bedragen van deze 

maatregel over de aangegeven jaren haalbaar zijn. Graag hierover meer toelichting. 
14. Maatregel 9.9. Voor wanneer is de digitale kaart ‘Kloppende harten’ voorzien, daar u aangeeft 

dat de ontwikkeling van de kaart nog moet starten? 
15. Maatregel 10.6 is door toedoen van amendement ‘Aanpassen pre-begroting’ van 1 september 

2020 komen te vervallen. Het ging over een jaarlijks bedrag van € 50K.  
- Wij vernemen echter graag wat de gemeente precies doet met de structurele middelen t.b.v. 

stimuleren circulaire economie?  
- Of deze inzet ook daadwerkelijk haar vruchten afwerpt? 
- En waar de gelden voor de komende twee jaar voor zijn gereserveerd?  
Resumerend vragen wij om meer inzicht te geven over dit belangrijke onderwerp voor onze 
industrie en haalbaarheid van klimaat- en afvaldoelen. 

16. Maatregel 11.3. Bij deze pm-maatregel geeft u geen toelichting. Vandaar dat wij graag de stand 
van zaken vernemen.  

17. Maatregel 11.7. De consequentie van deze maatregel is dat meer beroep op externe gedaan 
moet worden. De vraag is of u kunt aangeven aan welk bedrag aan externe inhuur wij hier 
moeten denken? Welk bedrag heeft u voor deze externe inhuur gereserveerd voor de komende 
drie jaar?  

 
In afwachting van uw antwoord,  

 
Niels Peeters, fractievoorzitter 
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht 
 
 


