
Van: 26-02-2019 t/m: 28-09-2021
Aantal openstaande toezeggingen: 14

Datum Titel Toelichting Portefeuillehouder Afdoening
26-02-2019 Toezegging inzake bijeenkomst integrale 

buurtaanpak
De burgemeester zegt toe dat zij in het college de wens van de raad zal aankaarten om een bijeenkomst te 
organiseren waarin wordt ingegaan op de (domeinoverschrijdende) integrale buurtaanpak.

V.L.W.A. Heijnen Onderhanden:  Raad is via RIB d.d. 05-03-
2020 geïnformeerd. Daarin is de volgende 
stand van zaken gedeeld: De experimenten 
dragen, zoals onder 3.3 aangegeven, bij aan 
de organisatieontwikkeling op het gebied van 
gebiedsgericht werken. Momenteel is daartoe, 
vanuit de opgave burger-en 
overheidsparticipatie, een visie op 
gebiedsgericht werken in ontwikkeling. Hierin 
wordt ook de verkenning in het kader van de 
'integrale buurtaanpak' meegenomen, 
waarover u eerder bent geïnformeerd (RIB, 6 
juli 2020), zodat we u in samenhang over 
deze thematiek kunnen informeren, uiterlijk in 

 het derde kwartaal van 2021.
De raad wordt in Q3 2021 verder 
geïnformeerd over ontwikkelingen integrale 
buurtaanpak.

19-03-2019 Toezegging inzake onderzoeksrapport De portefeuillehouder zegt toe het onderzoeksrapport over -past performance- toe te sturen aan de raad. J.M. Janssen Onderhanden: onderzoek is naar verwachting 
einde van het jaar gereed.

24-08-2020 Toezegging inzake banden met  Chinese 
stad Chengdu

De raad wordt geïnformeerd over de aard en omvang van de banden met Chengdu en welke resultaten dit 
oplevert voor Maastricht.

V.L.W.A. Heijnen Onderhanden. Het beeld uit de evaluatie (RIB 
6 februari 2018) is grotendeels nog actueel. 
De toezegging wordt afgedaan met de 
rapportage over de eerstvolgende bestuurlijke 
ontmoeting post-corona.

02-03-2021 Toezegging inzake 
betrekken/terugkoppelen bij 
besluitvorming

 De burgemeester zeg toe in de toekomst de raad te willen
betrekken/terugkoppelen bij besluitvorming over een afsluiting van een gebied.

A. Penn-te Strake Onderhanden: Via het presidium zal hiervoor 
een proces-afspraak worden gemaakt.

20-04-2021 Toezegging inzake visietrajecten  De burgemeester zegt toe dat er tussentijdse rapportages naar de raad worden
 gestuurd.

A. Penn-te Strake Onderhanden, meest recent is de raad op 8 
september j.l. via een RIB geinformeerd.

18-05-2021 Toezegging inzake inzetten van 
coronagelden

De vraag over het mogelijk inzetten van coronagelden wordt schriftelijk beantwoord. F.H. Bastiaens Onderhanden

25-05-2021 Toezegging inzake begrotingswijzigingen 
VRZL

 Ten aanzien van de ontwerpbegroting en voorlopige jaarrekening van de 
 VRZL zegt de burgemeester toe dat vanaf 2022 begrotingswijzigingen 
 geëxpliciteerd worden, er tabellen worden toegevoegd met individuele 

 bijdragen per gemeente en dit jaar nog wordt er kritisch gekeken naar de 
ontwikkeling van de reserves van de VRZL.

A. Penn-te Strake Onderhanden: Overleg met de VRZL vindt 
plaats. Daarnaast wordt in 2022 een  
(voorbereidende) bijeenkomst voor de 
raadsleden in het kader van de jaarstukken 
VRZL georganiseerd.

06-07-2021 Toezegging inzake opnemen 
meerjarenindicatoren in de jaarrekening

Burgemeester Penn-te Strake zegt toe vanaf 2022 meerjarenindicatoren te zullen meenemen in de gehele 
jaarrekening.

A. Penn-te Strake Onderhanden

14-07-2021 Toezegging inzake stadsdeelleiders 
verkennen bij aanpak buurtgericht werken

PvdA (Slangen) hoorde de wethouder al eerder over de motie van het CDA zeggen dat de motie eventueel 
overgenomen kan worden als denkrichting, dus bij deze hoort zij graag de toezegging dat haar motie als 

 denkrichting wordt meegenomen.
 
Wethouder Heijnen kan toezeggen dat het concept over stadsleiders op zijn minst meegenomen kan worden 
in de aanpak zoals hij komt voor te liggen in september.

V.L.W.A. Heijnen



20-07-2021 Toezegging inzake uitzoeken inzet 
middelen eerdere bezuiniging

PvdA (Slangen) begrijpt dat wethouder het spannend vindt en is blij dat de motie positief geadviseerd wordt, 
maar wat de fractie betreft is dat nog maar het begin. Zij vraagt de wethouder kritisch te kijken naar 
adviesbureaus en advocatenkosten en dit mee te nemen in de overweging. In het Verbeterplan is een bedrag 
van EUR 2.3 miljoen uit de algemene reserve gehaald om tijdelijke formatie ten behoeve van de 
verbeterpunten mogelijk te maken. Zou deze motie ook kunnen betekenen dat die formatieplekken structureel 

 worden? Want daar zit inmiddels veel kennis, ervaring en kunde.
  

Wethouder Bastiaens weet niet of dat bedrag naar personeel is gegaan of dat het in de planning staat voor 
andere dingen. Hij zegt toe dit uit te zoeken.

F.H. Bastiaens

20-07-2021 Toezegging inzake inzichtelijk maken 
terugdringingen extern advies

PvdA (Slangen)  vraagt de wethouder of hij de derde bullet in de breed gesteunde motie waar staat 'de 
gemeenteraad ook te informeren bij vorderingen' wil meenemen in wat er gebeurt met de externe advisering. 

 Dan ziet zij dit terug.  
  

Wethouder Bastiaens geeft aan dat dit bij de begroting terugkomt. Daar zit ook zeker het element van het 
extern advies bij.

F.H. Bastiaens

20-07-2021 Toezegging inzake open dag Ook werd het idee geopperd door D66 om een open dag te organiseren voor de Maastrichtse bevolking en 
dat zal hij voorleggen aan de instellingen en de raad daarover berichten.

H.W.M. Jongen

20-07-2021 Toezegging inzake overzicht inzet 
handhaving

GroenLinks (Korsten) was inderdaad mede-indiener van een motie voor integrale behandeling van 
handhaving en zij is hiermee verdergegaan. Zij vraagt haar mederaadsleden of er belangstelling is haar 

 huidige bevindingen hierover met elkaar te bespreken en te voorkomen dat het overzicht weer kwijt is.
  

De burgemeester vult aan dat dit overzicht er komt en het aan de raad is om aan te geven waar meer en 
 minder zou aan besteed moet worden. Dat proces kan weer opgepakt worden.

  
GroenLinks (Korsten) benadrukt dat het elke keer gebeurt dat als het overzicht gepresenteerd wordt er bij de 
prioriteiten wordt gezegd dat de raad hier bij de begroting al over heeft besloten. Hierdoor kan de 
gemeenteraad niet een integrale afweging maken welke posten en financieringsbronnen er voor handhaving 

 zijn.
  

De burgemeester stelt voor het overzicht met de technische uitleg over verschillende contracten van 
 handhaving nogmaals te sturen.

  
50PLUS (Van Est) geeft aan dat het overzicht van vorig jaar niet strookte met de verwachting die hij had. Het 
zou prettig zijn het overzicht op voorhand te krijgen, zodat in een kleiner comité voorwerk gedaan kan worden 

 en deze vóór de begroting behandeld kan worden. Dat is zijn voorstel voor de raadsleden.
  

De burgemeester vindt het opstellen van een kleiner comité prima en denkt als college graag mee waar 
nodig. Zij kan toezeggen dat het overzicht voor de begroting verstuurd wordt.

A. Penn-te Strake

07-09-2021 Toezegging inzake beantwoording 
openstaande vragen Wijzigen APV

 Openstaande vragen over de APV-wijzigingen worden van een
schriftelijke reactie voorzien.

F.H. Bastiaens


